Escola Politècnica Superior

INFORMACIÓ
Benvolguts, Benvolgudes,
Pel curs 2012-13 us podreu matricular des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet
excepte els següents casos:
•
•
•

Estudiants que el curs 2012/13 accediu per via de preinscripció (inclosos els repetidors).
Estudiants que el curs 2012/13 accediu a un 2n cicle per via de preinscripció.
Matrícules sense domiciliació bancària.

HORARI MATRÍCULA VIA INTERNET
Juliol i setembre (agost tancat) des de les 8 h. fins a les 00 h.
Per aquells estudiants que ho vulgueu, les aules de l’EPS romandran obertes de dilluns a
divendres, de les 9 h. a les 19 h. (excepte agost)
Heu de tenir en compte que existeix un CALENDARI DE MATRÍCULACIÓ, que heu de respectar.

PROCEDIMENT
Abans de realitzar la matrícula heu de verificar, per mitjà del vostre expedient, si teniu totes les
assignatures qualificades, si les qualificacions són correctes i si teniu pagats tots els rebuts del
curs anterior.
Heu d’entrar a la meva UdG www.udg.edu, us demanarà l’usuari (número d’estudiant) i la
contrasenya. Un cop dintre heu d’anar a l’expedient on hi trobareu la pestanya de “matrícula”.
Durant el mateix dia que heu realitzat la primera operació, podreu modificar la matrícula tantes
vegades com vulgueu, però a partir de les 00h. ja NO es podrà modificar.
Heu de tenir en compte que segons la Normativa de permanència vigent, no es podrà modificar
la matrícula fins al període de modificació amb assignatures del 2n quadrimestre, per tant, és
necessari que abans de fer la matrícula, consulteu a la web els horaris de classe i d’exàmens.

BEQUES
Per informació podeu contactar amb la Secció de beques i ajuts als estudiants,
Tel. 972 41 80 53 - beques@udg.edu
És important tenir en compte els requisits acadèmics i econòmics.
Per qualsevol dubte, el personal de la Secretaria Acadèmica us donarà suport administratiu a la
matrícula. Mitjançant correu electrònic a l’adreça infoacad@eps.udg.edu, ens comprometem a
resoldre la incidència/dubte en 24 hores.
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IMPORTANT PER ESTUDIS DE 1r I 2n CICLE
CANVI D’EXPEDIENT A GRAU
Els estudiants que opteu per canviar a Grau trobareu tota la informació entrant al vostre expedient
i prement la pestanya “adaptació de pla”. Tot seguit trobareu un simulador per saber quines
assignatures seran susceptibles de ser adaptades i si voleu canviar de pla. Heu de poder
matricular-vos, com a mínim, de 24 crèdits.

LLIURE ELECCIÓ
NO es poden cursar com assignatures de lliure elecció cap de les assignatures que s’hagin de
cursar obligatòriament per a obtenir la titulació i especialitat del vostre estudi, ni cap altra de títol i
continguts assimilables (no es poden cursar ni reconèixer crèdits de matèries similars ni amb el
mateix títol). Podreu trobar l’oferta de lliure elecció a la web de matrícula.

PROJECTE FI DE CARRERA i PRACTICUM - (normativa aprovada pel CG el 31 de maig de
2007)
Per poder-vos matricular del projecte o pràcticum, heu de tenir matriculades totes les assignatures
requerides per obtenir la titulació, amb l’única excepció de la lliure elecció.
La matrícula s’ha de fer dins els terminis oficials establerts i dona dret a dues convocatòries.
Per dipositar el projecte o pràcticum, heu de tenir superades totes les assignatures troncals,
obligatòries i optatives en els semestres anteriors a l’últim semestre de la titulació.
Per tal que l’assignatura de projecte o pràcticum pugui ser qualificada heu d’haver superat tots
els altres requisits necessaris per obtenir la titulació.

CRÈDITS PER EQUIVALÈNCIA – CONVENIS AMB EMPRESES i/o IAESTE
Són crèdits per equivalència els convenis realitzats entre la UdG i una empresa o institució
pública. Abans de realitzar-lo, heu de presentar al coordinador de l’estudi una proposta de treball i
es determinaran els crèdits a concedir. Un cop acabada l’estada, heu de presentar al coordinador
de l’estudi una memòria del treball realitzat que permetrà l’avaluació del conveni.
La proposta del coordinador d’estudi, juntament amb una fotocòpia del conveni i l’atorgament de
crèdits, l’heu de presentar a la Secretaria Acadèmica per tal de realitzar la corresponent
matriculació.
En cas que no us matriculeu dels crèdits per equivalència en el període de matrícula, ho podreu
fer quan el coordinador de l’estudi l’autoritzi, sempre que sigui abans del 15 de maig de 2013.
La matrícula dóna dret a dues convocatòries (juny/setembre)
juny 2012
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