Servei de Gestió Acadèmica

DOSSIER SUBSTITUCIÓ ASSIGNATURES

CONCEPTE: la substitució significa que l'estudiant podrà canviar assignatures matriculades per
d'altres i implica la modificació parcial de la matrícula una vegada transcorreguts els 5 dies
naturals establerts per al seu ajustament.
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.
 La substitució d'assignatures no comporta la devolució de l'import de matrícula que es
pogués generar. Els imports generats per les modificacions al període extraordinari de
febrer haurà de ser abonats a través de rebut bancari.
Ens podem trobar amb 3 casos:
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-

CAS 1: Estudiants que han matriculat una assignatura i la volen substituir per una que
té més crèdits.
Per exemple: un estudiant va matricular una assignatura de 3 crèdits i la vol substituir
per una de 6.
Com l’import dels crèdits és més elevat, sortirà un rebut a pagar per la diferència de
crèdits més la taxa de modificació de matrícula.

-

CAS 2: Estudiants que volen substituir una assignatura per un altra que té el mateix
nombre de crèdits:
Per exemple: un estudiant va matricular una assignatura de 6 crèdits i la vol substituir
per una que també en té 6.
Com l’import dels crèdits és el mateix, només es generarà el rebut de la taxa de
modificació de matrícula.

-

CAS 3: Estudiants que han matriculat una assignatura i la volen substituir per una que
té menys crèdits.
Per exemple: un estudiant va matricular una assignatura de 6 crèdits i la vol substituir
per una que també en té 3.
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Com l’import dels crèdits és menor, sortirà un rebut a retornar per la diferència.
Aquesta devolució es veurà disminuïda perquè haurà de pagar la taxa de modificació
de matrícula.

Procediment de substitució d’assignatures
Per formalitzar la substitució d’assignatures, hem d’anar al mòdul de matrícula/
Matrícula per secretaria / Matrícula de grau:

Introduïm el DNI i seleccionem el pla d’estudis (en cas que tingui més d’un ensenyament).

Un cop dins la matrícula, hem d’anar a la pestanya de selecció d’assignatures i desclicar
l’assignatura que ha de ser substituïda i seleccionar la nova assignatura.
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Hem descliclat
l’assignatura
que tenia
matriculada
inicialment.

Seleccionem la nova assignatura:

Seleccionem
l’assignatura
que
l’estudiant
ha sol∙licitat.

Si anem a resum d’assignatures, veiem la nova assignatura seleccionada (11254216) i ja no ens
apareix la que hem desclicat (11254106).
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Ara hem d’anar a datos económicos i a l’apartat desglossament de matrícula per afegir‐ li la
taxa de modificacions i ampliacions parcials.

Un cop hem fet aquest procés, si anem a rebuts veurem que el 2n i 3r fraccionament s’han
regularitzat ja que s’ha incrementat amb 3 crèdits i amb la taxa de modificació de matrícula.
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Finalment, hem de validar la matrícula i donar‐ li la còpia a l’estudiant.
Remarca especial
En el cas que l’assignatura substituïda tingui menys crèdits que l’assignatura matriculada
inicialment, recordeu que:
o Si l’estudiant ha seleccionat pagament únic es generarà un rebut a retornar per
la diferència (s’ha d’incorporar a la matrícula la taxa de modificació).
o Si l’estudiant ha seleccionat pagament fraccionat es regularitzaran el 2n i 3r
rebut.
o Si l’estudiant està matriculat com a becari, només li sortirà a pagar la taxa de
modificació parcial de matrícula.
o Si l’estudiant és becari, ha de saber les implicacions que pot tenir si passa a ser
matrícula parcial  només té dret a matrícula i està obligat a aprovar el 100%
pel proper curs.
La Normativa Acadèmica i de Matrícula de grau pel curs 2013‐14, estableix a l’article 11.2. que
tracta sobre Substitució entre assignatures que: El fet d’acceptar la substitució d’assignatures
amb nombre diferent de crèdits/import no comporta la devolució de l’import de matrícula que
es pogués generar.
No obstant això, excepcionalment aquest curs acadèmic, els estudiants rebran una
comunicació conforme se’ls abonarà la diferència de l’import dels crèdits i/o es regularitzen el
rebuts pendent de pagament. Properament, rebreu aquesta comunicació.
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