Servei de Gestió Acadèmica
DOSSIER SOBRE RENÚNCIA D’ASSIGNATURES
CONCEPTE: la renúncia significa l'abandonament voluntari d'una o més assignatures per al curs
acadèmic i implica la modificació parcial de la matrícula una vegada transcorreguts els 5 dies
naturals establerts per al seu ajustament, sense dret a devolució econòmica.
Aspectes a tenir en compte:
 S'ha d'abonar l'import de la taxa de modificacions i ampliacions de matrícula, que
emet la secretaria del centre, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics
vigent.
 L'estudiant haurà d'estar al corrent de pagament en la data de la sol∙licitud.
 L'estudiant a temps complert haurà de mantenir un mínim de 30 crèdits matriculats i
l'estudiant a temps parcial un mínim de 20 crèdits. Dins d'aquest còmput s'hi hauran
d'incloure, si s'escau, les assignatures de formació bàsica i obligatòries matriculades i
no superades del curs anterior.
 L'estudiant becari que renunciï a alguna assignatura ha de tenir en compte que la no
superació de la/les assignatures/es objectes de renúncia pot tenir repercussió en els
requisits acadèmics exigits per a la concessió de la beca el curs següent.

Per formalitzar la renúncia de les assignatures s’ha d’anar al mòdul de Matrícula,
Control, Gestió de la matrícula, Anul∙lació.

S’accedeix a línia de matrícula i ens posem sobre el codi de l’assignatura que volem
anul∙lar. Un cop estiguem damunt, hem de seleccionar anul∙lació de línia de matrícula i
a la pregunta Está seguro que desea anular esta línea de matrícula? Hem de dir que SÍ i
anul∙lar amb el codi 111: Anul∙lació/ Renúncia de l’assignatura
1

Servei de Gestió Acadèmica

Un cop ho hem fet, queda de la manera següent:

D’aquesta manera, no provoca cap devolució ni tampoc el factor de repetició la
propera vegada que matriculi aquesta assignatura.
Un cop fet això, s’ha d’accedir a matrícula per secretaria per afegir‐ li la taxa de
modificació de matrícula.
A selecció d’assignatures veiem l’assignatura anul∙lada de color vermell.

2

Servei de Gestió Acadèmica

Afegir la taxa de modificació i ampliació parcial.

En aquest cas, quan li anul∙lem l’assignatura no ens provoca cap devolució, només ens
apareix un rebut a pagar referent a la taxa de modificació i ampliació parcial de
matrícula.
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Observacions:
 S’ha de fer pagar la taxa de modificació i ampliació de matrícula.
 No pot generar‐ vos mai una devolució atès que no s’ha de desclicar
l’assignatura per matrícula per secretaria sinó que s’ha d’anul∙lar la línia de
matrícula.
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