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Matrícula [1]
La matrícula és un tràmit imprescindible per poder rebre docència i tenir dret als
exàmens de les diferents titulacions que s'ofereixen a l'FNB.
Hi ha dos períodes de matrícula en el curs acadèmic, associats a la docència
quadrimestral:

Primer període: al juliol - setembre. Matrícula del quadrimestre de tardor (Q1)
Segon període: al febrer. Matrícula del quadrimestre de primavera (Q2)
El tipus de matriculació divideix els estudiants en tres col·lectius diferents:

Els que es matriculen per primera vegada a una titulació de Grau a l'FNB

[2](nous)

Els que ja han estat matriculats en quadrimestres anteriors a la titulació Grau/Màster que estan cursant a l'FNB [3] (no nous)

Els que han estat nominats per la seva institució d'origen per a poder realitzar una mobilitat a l'FNB (incoming students)

Matrícula extraordinaria per l'assignatura Pràctiques externes en Vaixell

(menció 1)

[4]

Els que es matriculen per primera vegada d'una titulació de Màster a l'FNB [5] (nous als màsters)

Tràmits posteriors a la matrícula
Un cop formalitzada la matrícula, aquesta és considerada vinculant i per norma
general no es podrà modificar. Per això és necessari que cada estudiant programi
eficaçment la seva matrícula abans de formalitzar-la.
Tot i això, hi ha un conjunt de tràmits POSTERIORS A LA MATRÍCULA, els quals
comporten una modificació de la mateixa i com a tal es concediran de forma
excepcional i prèvia sol·licitud.
Les sol·licituds vinculades amb el procés de matrícula posteriors a aquest són:

Modificació de matrícula [6]
Renúncia a la matrícula de primer curs (estudiants nous) [7]
Renúncia a la matrícula de la resta de cursos (estudiants no nous) [7]
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