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Sobre l’assignació

Com funcionen les assignacions i reassignacions? I com la matriculació corresponent?

Pots trobar tota la informació referent a assignacions i reassignacions i el procés de matriculació

corresponent al següent enllaç del Canal d’universitats.

Si he sol·licitat la “verificació de la qualificació” o la “nova correcció de matèries” de les PAU, com
afecta a la meva assignació o matrícula?

Si et trobes en aquesta situació, consulta el funcionament en el següent enllaç.

Sobre el procés de matriculació

Quan i com m’he de matricular?

Un cop tinguis plaça assignada a ESCI-UPF, podràs consultar el dia i hora de matriculació que se t’ha

assignat al següent enllaç.

Has de posar el teu DNI com a usuari i la contrasenya és la teva data de naixement (ddmmaaaa).

Tingues en compte que les dates s’assignen segons l’ordre de preferència que vas marcar a la

preinscripció. Si no et trobes al cercador, potser no vas posar ESCI-UPF en primera preferència. Si vas

posar ESCI-UPF entre la segona i vuitena preferència, tindràs una altra data de matriculació assignada.

Consulta el calendari.

Em pot acompanyar algú per fer la matriculació?

A causa de la situació de pandèmia, les mesures sanitàries no ens permeten que entri més d’una persona

al recinte,  excepte si aquesta persona necessita assistència.

Si no puc venir a fer la matriculació el dia que m’han assignat, què puc fer?

Recomanem que siguis tu qui vingui a fer la matrícula, però si no t’és possible, pots autoritzar una altra

persona perquè ho faci en el teu nom.

Aquesta persona haurà de portar tota la documentació necessària, una fotocòpia compulsada del teu

DNI i l’original del seu DNI.

Si la matrícula és per al Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals, a més caldrà que sàpiga a quin

idioma vols matricular-te (pots trobar més informació en aquest document).

Si no puc venir a fer la matriculació i tampoc puc autoritzar ningú, què puc fer?

Has de posar-te en contacte al més aviat possible amb Gestió acadèmica. T’informarem de què pots fer i

ens caldrà una justificació.
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Si no em matriculo el dia que se m’havia assignat, què pot passar?

Si no véns el dia assignat i tampoc avises prèviament, perds la plaça. Si et trobes en aquesta situació i vols

recuperar la teva plaça, has de contactar de manera urgent amb Gestió acadèmica.

Quina documentació he de portar per la matriculació?

Consulta a la web la documentació que has de portar.

Què passa si no puc matricular-me de tots els crèdits de 1r?

Pots sol·licitar la matriculació a temps parcial (la meitat dels crèdits) si estàs treballant o compleixes els

supòsits contemplats a la normativa sobre la regulació de la modalitat de dedicació a l'estudi a temps

parcial. Al següent enllaç trobaràs el procediment per fer la sol·licitud.

La resolució no és automàtica i Gestió acadèmica et matricularà tots els crèdits fins que no la tinguis.

He iniciat altres estudis universitaris, però he estat admès a ESCI-UPF. Quan i com he de fer la
matrícula?

Consulta al cercador de cita prèvia el dia i hora que has de fer la matriculació.

El dia de la matriculació hauràs de portar el resguard original que acredita el pagament dels drets de

trasllat d’expedient (aquest document l’has de sol·licitar a la universitat on vas iniciar els teus estudis) i

fotocòpia o imprès de les PAU.

Si vols que se’t reconeguin assignatures que hagis cursat i superat, podràs sol·licitar aquest

reconeixement de crèdits entre l’1 i el 20 de setembre. Pots consultar en aquest enllaç a la web

d’ESCI-UPF tota la informació.

Sobre el pagament, finançament i beques

Quines opcions de pagament tinc?

Si vols fraccionar el pagament ho has de sol·licitar en el moment de la matriculació. Pots consultar la

informació relativa a la documentació al següent enllaç.

● Per al Grau en Bioinformàtica, consulta en aquest enllaç la informació sobre finançament

● Per al Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals, consulta en aquest enllaç la informació

sobre finançament

Per saber quines són les taxes que s’apliquen al preu de la matrícula pots consultar

● Grau en Bioinformàtica

● Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals
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Com es fa el pagament per “abonaré”?

Un cop formalitzada la matrícula, es lliurarà una carta de pagament (“abonaré”) a l’estudiant on hi ha un

codi de barres per fer efectiu el pagament. La data límit és el 20 de juliol per als estudiants assignats en

primera preferència i 29 de juliol per a la resta d’estudiants.

En els següents enllaços pots consultar com fer el pagament:

Grau en Bioinformàtica

Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Puc demanar una beca? Com ho he de fer?

Si compleixes els requisits acadèmics i econòmics, pots sol·licitar una beca presentant tota la

documentació necessària el dia que vinguis a fer la matriculació.

● Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

● Grau en Bioinformàtica

La data màxima per presentar la sol·licitud és el 31 d’octubre.

La documentació s’ha d’entregar de manera presencial al departament de Gestió acadèmica.

Per a sol·licitar les beques del Ministeri (MECD), pots consultar la informació en aquest enllaç.

Sobre els idiomes

Quins coneixements d’idiomes he de tenir?

● Si et matricules al Grau en Bioinformàtica has de saber que la docència és 100% en anglès.

● Si et matricules al Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals has de saber que la docència és

en català/castellà i anglès. També hauràs de triar a quin idioma optatiu vols matricular-te:

alemany, àrab, francès, japonès, rus o xinès.*

*Si tries francès, has de tenir un nivell A2 com a mínim. Per la resta d’idiomes no cal tenir cap

coneixement previ.

Si tinc un nivell B2 o superior d’una tercera llengua (alemany, anglès, francès o italià), he de portar el
certificat acreditatiu?

Si tens un B2 d’un tercer idioma, cal que portis el certificat original que ho acredita i una fotocòpia. Pots

consultar en aquesta taula els títols reconeguts i la instància de sol·licitud d’acreditació del tercer

idioma.

Si tinc coneixements d’anglès, però no tinc cap certificat que ho acrediti, què he de fer?

Si tens coneixements, però no disposes de cap certificat, hauràs de fer la Prova de Diagnosi Lingüística

(PDL) per determinar el teu nivell a primer curs. Aquesta prova no té validesa oficial i es farà durant les

sessions introductòries.

Tal com preveu la Llei 1/2018 del Parlament de Catalunya, si has iniciat els estudis de grau en una

universitat catalana a partir del curs acadèmic 2018-2019, hauràs d'acreditar un nivell B2 del Marc

Europeu Comú de Referència (MECR) d'anglès, alemany, francès o italià per obtenir el títol de grau.

Aquí pots consultar la normativa sobre l’acreditació d’una tercera llengua.
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Altres

Si hi ha més d’un grup per curs, puc triar a quin grup anar?

Les assignacions de grup són automàtiques en el moment de la matriculació. El centre es reserva el dret

a fer canvis de grup, sempre dins la franja horària assignada a la matrícula.

Quan comencen les classes? I què és la setmana introductòria?

Pots consultar el calendari acadèmic en el següent enllaç i també el teu horari.

La setmana introductòria són unes sessions obligatòries durant el mes de setembre per preparar als

estudiants de nou accés.

● Grau en Bioinformàtica: del 8 al 17 de setembre

● Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals: del 9 al 17 de setembre

Tinc dubtes i no trobo la resposta, com i a qui m’he d’adreçar?

Pots contactar amb Gestió acadèmica mitjançant l’adreça de correu electrònic: admissions@esci.upf.edu
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