Curs ________ /________

Universitat
de Lleida

Full de sol·licitud de matrícula

CODI
MÀSTER

CENTRE

SEXE

DNI (o passaport)
COGNOMS

DATA DE NAIXEMENT

NOM

dia

mes

Home
Dona

MUNICIPI DE NAIXEMENT

any

PROVÍNCIA

COMARCA

PAÍS

NACIONALITAT

DOMICILI HABITUAL (avinguda, carrer o plaça, número i pis)

TELÈFON FIX

TELÈFON MÒBIL

POBLACIÓ

CODI POSTAL

PROVÍNCIA

PAÍS

ADREÇA ELECTRÒNICA

FEINA REMUNERADA

VINCULACIÓ AMB LA UNIVERSITAT
Docent

Altres tipus de contracte

En l’Administració (exepte la Universitat)

Becari o becària

Cap vinculació

En l’empresa privada o autònom/a
No

PAS

SERVEIS UNIVERSITARIS

APORTACIONS VOLUNTÀRIES
"Dóna el teu 0,7 %". S'afegirà a
l'import de la teva matrícula 3 euros.

DADES ACADÈMIQUES

SERVEI
D'ESPORTS

SÍ
NO

SÍ
NO

NOM DEL MÀSTER
ITINERARI / ESPECIALITAT

CODI

CRÈDITS

MÒDUL / ASSIGNATURA

CODI

CRÈDITS

MÒDUL / ASSIGNATURA

Gireu el full

Pagament únic domiciliat. Es cobrarà l’import a partir del desè dia següent a la realització de la matrícula.
Pagament paypal: aquesta modalitat únicament la podran utilitzar els estudiants que resideixin fóra de la Unió Europea i que no disposin d’un
número de compte bancari adaptat a la norma SEPA.
Pagament fraccionat domiciliat en tres terminis:
- Primer termini: a partir del desè dia següent a la realització de la matrícula.
- Segon termini: el 16 de novembre de 2017.
- Tercer termini: el 29 de desembre de 2017.
Dades de domiciliació bancària:
Codi IBAN

Codi SWIFT/BIC

Per domiciliar el pagament cal que empleneu les dades del compte bancari i signar l'ordre de domiciliació bancària si en sou el titular.
En cas que no en sigueu el titular haureu de portar l'ordre de domiciliació signada per la persona titular.

Préstec Generalitat
Préstec de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).
Informació detallada en: http://www.gencat.cat/agaur
Entitats on vol fer el prèstec:

Banc de Sabadell

Caixa d’Enginyers

___________________________

Autoritzo a la Universitat de Lleida amb l’exclusiva finalitat de gestionar “l’instrument de finançament de l’import de la matrícula” a cedir
les meves dades a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitats i Recerca per tal que aquesta agència les pugui cedir a l’entitat financera que
he seleccionat.
Autoritzo a l'AGAUR a amortitzar total o parcialment el préstec AGAUR en nom meu, en aquells casos en què estigui justificat per a la
correcta gestió de l'instrument de finançament.

Clàusula de protecció de dades personals
En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter
personal facilitades s’incorporaran a un fitxer degudament registrat, del qual és titular la Universitat de Lleida, amb la finalitat de gestionar la matrícula
i l’expedient acadèmic, fer estudis d’inserció laboral i oferir-vos informació de la Universitat –enviament de publicacions i informació sobre formació,
del Campus Virtual, de la borsa de treball, de la Fundació de la Universitat de Lleida i de l’Associació d’Antics Alumnes. La manca d’alguna d’aquestes
dades o de l’autorització per tractar-les i comunicar-les impossibilita el procés de la matriculació, per la qual cosa, si la formalitzeu, doneu el
consentiment exprés per a l’accés a les vostres dades personals esmentades anteriorment i per al seu tractament i comunicació, incloent-hi la Fundació
de la Universitat de Lleida i l’Associació d’Antics Alumnes. Com a titular de les dades podeu exercir els drets d’accés, rectificació, oposició o
cancel·lació mitjançant un escrit adreçat a la persona responsable del fitxer a la Universitat de Lleida, plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida.

He llegit i accepto totes les condicions de confidencialitat i privacitat indicades.

Quedo assabentat/da que l'eficàcia de la matrícula queda condicionada a la comprovació del compliment dels requisits legals exigibles i al
pagament complet en els terminis establerts.
Lleida, ................ d ........................................... de .............
(Signatura de l'estudiant)

Dades que ha d’omplir la secretaria del centre
Presentada

Introduïda

en data..........................

en data..........................

Revisada

en data..........................

L’estudiantat ha de consultar la normativa acadèmica a la web: www.udl.cat

