PLA ANUAL D’AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA · Any Acadèmic 2015-16
1) Per l’article 1 de l’Acord executiu del dia 9 de març de 2010 (9391/2010, FOU 328), la
Facultat de Ciències d’acord amb els departaments de Biologia, Biologia Fonamental i
Ciències de la Salut, Física i Química, estableix el pla d’ampliació de matrícula exposat a
continuació. El pla també s’ha comunicat als directors dels departaments del professorat
que imparteix assignatures de formació bàsica a la facultat.
a) Les assignatures de segon semestre susceptibles d’ampliació de matrícula són totes les
que tenguin grups amb places lliures.
b) El nombre màxim d’estudiants que podran ser acceptats a cada assignatura susceptible
d’ampliació quedarà determinat per les quotes dels grups grans, mitjans i petits.
c) Per regular l’acceptació de l’ampliació de la matrícula, s’opta pel criteri objectiu de
prioritzar per la data i hora de les sol·licituds. En conseqüència, l'alumnat interessat
podrà ampliar la matrícula directament per UIBdigital.
d) Amb l'automatrícula a una assignatura i a un grup, l'interessat accepta la responsabilitat d'haver comprovat que podrà realitzar totes les activitats d'avaluació tal i com estan
programades. En conseqüència, renuncia a demanar canvis de grup i canvis en les
dates de les activitats d’avaluació per coincidència entre les activitats d’avaluació
d’aquestes assignatures i les d’altres de les que ja estàs matriculat o es matriculi.
2) D’acord amb l’article 3, l’inici del termini per realitzar la sol·licitud, que segons aquest
pla passa a ser l’automatrícula per UIBdigital, s’estableix cinc dies abans del primer dia
d’inici de l’activitat acadèmica del segon semestre.
3) D’acord amb l’article 4, els estudiants seran degudament informats d’aquest pla
d’ampliació de matrícula a través de la web de la facultat, dels serveis administratius i del
tutor de carrera.
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