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1. CRITERIS PER A ESTABLIR L’ORDRE DE MATRÍCULA
L’ordre de matrícula és el llistat ordenat d’estudiantat per a ser matriculat, indicant-hi el dia i
hora de la matrícula.
Aquest llistat també es podrà utilitzar en altres procediments que requereixin una ordenació de
mèrits, sempre i quan no existeixi un ordre específic.
1.1. ESTUDIANTAT DE NOU ACCÉS PROCEDENT DE PREINSCRIPCIÓ O PROCÉS D’ADMISSIÓ
DE MÀSTER
L’estudiantat de nou accés a Grau, a partir de la preinscripció universitària, es matricula en dates
específiques segons el Calendari de Grau EEBE. El criteri que s’aplicarà per confeccionar l’ordre
de matrícula seran les notes d’accés de preinscripció, ordenades de major a menor valor.
L’estudiant de nou accés a màster s’ordena a partir de la nota d’accés als estudis de màster.
Aquesta nota d’accés es calcula ponderant els criteris d’admissió segons indiqui la memòria de
verificació corresponent.
1.2.

ESTUDIANTAT QUE JA HA INICIAT ELS ESTUDIS DE GRAU O MÀSTER

1.2.1. Per estudis de Grau.
Els criteris d’ordenació per a l’estudiantat que està autoritzat a matricular-se i no és de nou accés
són els següents:
1.- S’estableixen tres trams de matrícula, que són:
A. un primer tram per estudiants que els hi resten 36 o menys ECTS per finalitzar els
estudis.
B. S’estableix un segon tram per estudiants que els hi resten entre més de 36 i 180 ECTS
per finalitzar els estudis.
C. S’estableix un tercer tram per estudiants que els hi resten entre més de 180 ECTS per
finalitzar els estudis.
Dins de cada tram l’ordenació dels estudiants s’estableix:
1. En funció de la ponderació del rendiment acadèmic mig (crèdits superats entre crèdits
matriculats) dels dos darrers quadrimestres lectius per la nota mitjana obtinguda en els
dos darrers quadrimestres. Si l’estudiant només té un quadrimestre cursat, s’utilitzaran
únicament els valors d’aquest quadrimestre
2. En funció del menor nombre de crèdits per superar del pla d’estudis.
3. En funció del major nombre de crèdits matriculats en els dos darrers quadrimestres
4. En funció del número del DNI ordenat de major a menor
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En cas de no haver matriculat cap ECTS en els darrers dos quadrimestres, l’estudiant restarà
ordenat a les darreres posicions del seu tram de matrícula, en funció del nombre menor de
crèdits restants per finalitzar els estudis.
1.2.2. Per estudis de Màster.
Els criteris d’ordenació per a l’estudiantat que està autoritzat a matricular-se i no és de nou accés
són els següents:
S’estableix un únic tram de matrícula en el qual l’ordenació dels estudiants s’estableix:
1. En funció de la ponderació del rendiment acadèmic mig (crèdits superats entre crèdits
matriculats) dels dos darrers quadrimestres lectius per la nota mitjana obtinguda en els
dos darrers quadrimestres. Si l’estudiant només té un quadrimestre cursat, s’utilitzaran
únicament els valors d’aquest quadrimestre
2. En funció del menor nombre de crèdits per superar del pla d’estudis.
3. En funció del major nombre de crèdits matriculats en els dos darrers quadrimestres
4. En funció del número del DNI ordenat de major a menor
En cas de no haver matriculat cap ECTS en els darrers dos quadrimestres, l’estudiant restarà
ordenat a les darreres posicions de l’ordre de matrícula, en funció del nombre menor de crèdits
restants per finalitzar els estudis.

