EXERCICI /

CODI ECONÒMIC /

CODI ACADÈMIC / CÓDIGO ACADÉMICO

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

EJERCICIO

CÓDIGO ECONÓMICO

SOL·LICITUD DE MATRÍCULA / SOLICITUD DE MATRÍCULA
DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES

DADES DEL PROGRAMA / DATOS DEL PROGRAMA

Cognoms / Apellidos

Nom del programa / Nombre del programa

Nom / Nombre

NIF o Passaport / NIF o Pasaporte

Adreça habitual / Dirección habitual

Certific at
Certific ado

Diploma de postgrau
Diploma de postgrado

Màster
Máster

Títol a què dóna opció / Título al que da opción
Codi / Código Mòdul / Módulo

Crèdits

Preu / Precio

€
Població / Población

Codi / Código postal

€
€
€

País / País

Telèfon / Teléfono

Adreça electrònica / Dirección electrònica

Data de naixement / Fecha de nacimiento

LIQUIDACIÓ ECONÒMICA I FORMES DE PAGAMENT / LIQUIDACIÓN ECONÓMICA Y FORMAS DE PAGO

R E

Import del pagament

Import total programa
€

Sexe / Sexo

Nacionalitat / Nacionalidad

Home / Hombre
Dona / Mujer

MA 1P

PI

2P

3P

4P

€

Adjunto comprovant acreditatiu del meu dret a un preu especial / Adjunto comprobante acreditativo de mi derecho a un precio especial

Autoritzo el càrrec a la targeta de crèdit / Autorizo el cargo a la tarjeta de crédito
Número

Caducitat

Nom del titular / Nombre del titular

Signatura del titular / Firma del titular (obligatòria)

Codi Verificació

NIF titular

€

/

ESTUDIS / ESTUDIOS
Títol d’accés / Título de acceso
Llicenciatur a / Licenciatur a
Diplomatura

Sense titulació / Sin titulación
Altres / Otros

Any titulació /
Año titulación

Adjunto xec conformat a nom de la UAB / Adjunto cheque conformado a nombre de la UAB
Núm. de xec/ Núm. de cheque

Adjunto sol·licitud de factura de l’empresa / Adjunto solicitud de factura de la empresa

CONDICIONS / CONDICIONES
Aquesta sol·licitud quedarà sense efecte si no
f es fa efectiu el pagament de la totalitat de l'import
del programa. Les preinscripcions només fes retornen en cas que el programa quedi anul·lat.
Només es podrà sol·licitar la devolució de la matrícula fins 20 dies abans de l'inici del programa.
L'alumne sol·licita que s'activi el procés d'emissió del títol al qual tingui dret quan l'Escola de
Postgrau estigui en possessió de l'acta global signada pel professor responsable. Cal lliurar la
documentació requerida relativa a la titulació
f unversitària d'accés. En cas contrari no es podrà
optar al corresponent títol, sinó a un certificat.
f
Esta solicitud quedará sin efecto si no se realiza el pago de la totalidad del importe del programa. Las
preinscripciones sólo serán devueltas en caso de anulación del programa. Sólo podrá solicitarse la
devolución de la matrícula hasta 20 días antes del inicio del programa. El alumno solicita que se active
f
el proceso
cuando la Escuela de Postgrado disponga en su
f tenga derecho
. de emisión del título al que
poder del acta global firmada por el profesor responsable. Es preciso entregar la documentación relativa ∑
a la titulación universitaria de acceso. En caso contrario no se podrá optar al correspondiente título
sino a un certificado.

Adjunto sol·licitud de càrrec al Centre de Cost / Adjunto solicitud de cargo al centro de coste

€

Beca-Conveni amb / Beca Convenio con

€

Altres (cal especificar-los) / Otros (hay que especificarlos)

€

Centre de Cost / Centro de coste
Documentació necessària
Fotocòpia NIF o Passaport
Fotocòpia compulsada de la
documentació acreditativa
Documentación necesaria
Fotocopia NIF o Pasaporte
Fotocopia compulsada de la
documentación acreditativa

Bellaterra,

Les preinscripcions només es retornen en cas que el programa quedi anul·lat. Las preinscripciones

Sólo podrá solicitarse la devolución de la matrícula hasta 20 días antes del incio del programa.

Signatura / Firma:
Les dades de caràcter personal facilitades en sol·licitar la matrícula a l'Escola de Postgrau de la UAB s'integraran en un fitxer de dades
informatitzat i seran utilitzades per l'Escola de Postgrau, directament o a través d'entitats col·laboradores, per procedir a la gestió dels
cursos, i també per enviar-li informació d'altres cursos i serveis de l'Escola de Postgrau que puguin ser del seu interès.

ecto si no se realiza el pago de la totalidad del importe

. devuelt as en caso de anulación del programa.
sólo serán

€

Nom Empresa / Nombre de la empresa

DOCUMENTACIÓ
PENDENT D’ENTREGAR.
OBSERVACIONS / DOCUMENTACIÓN PENDIENTE DE ENTREGAR. OBSERVACIONES
.
f
Esta solicitud quedará sin ef
del programa.

€

Dades bancàries / Datos bancarios

Escola de Postgrau

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre (LOPD), li comuniquem que
l'Escola de Postgrau, amb domicili a l'Edifici U, Campus UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), és el destinatari final d'aquestes
dades i és qui decideix sobre la finalitat, el contingut i l'ús del tractament de les dades de caràcter personal que ens facilitin. Amb tot, vostè podrà
exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades en els termes legals, dirigint-se per escrit a l'esmentada adreça.

