FORMULARI DE TUTORÍA
SOL·LICITUD PROVISIONAL DE MATRÍCULA DE MÀSTER OFICIAL 2021 / 2022

FACULTAT/ ESCOLA: CIÈNCIES
MÀSTER: FÍSICA D’ALTES ENERGIES, ASTROFÍSICA I COSMOLOGIA
DNI/Passaport

PLA D’ESTUDIS: 1410

Sexe (M = masculí / F = femení)

Cognoms

Nom

Adreça familiar
Codi postal

Població

Comarca

Província

País

Telèfon

Adreça durant el curs
Codi postal

Població

Comarca

Província

País

Telèfon

Adreça electrònica UAB

Telèfon mòbil

Data de naixement

Lloc de naixement

Codi postal del lloc de naixement

Nacionalitat

Autoritzeu la difusió de l’adreça per a assumptes de fora de la UAB?

Pagament ajornat
Becari/ària (*)

Sí
Sí

No
No

El pagament s’haurà de fer per domiciliació bancària. Cal lliurar les
dades bancàries a la Gestió Acadèmica. Els becaris només poden pagar
en un únic termini.
* Becari/ària o del règim general o de mobilitat del Ministeri

Sí

No

Classe de liquidació:
0. Ordinària (sense gratuïtat)
1. Semigratuïta: FN general
2. Gratuïta: FN especial
5. Gratuïta: convenis internacionals
90. Gratuïta: minusvalidesa
91. Gratuïta: víctimes del terrorisme
95. Gratuïta: vvglo1/2004
Cal presentar el document acreditatiu de gratuïtat o descompte a la
Gestió Acadèmica abans de fer la matrícula.

Abonament al Servei d’Activitat Física (SAF)
Vull abonar-me al SAF des de la matrícula
acadèmica fins el 20/09/2022 pagant 275€
Aquest preu pot arribar a representar fins un 45 % de descompte
sobre el preu habitual per a la Comunitat Universitària.
Has de passar pel taulell d’atenció al públic del SAF amb l’original i
una còpia del comprovant de matrícula acadèmica per poder accedir
als serveis.

Trobaràs tota la informació a www.uab.cat/saf

Fundació Autònoma Solidària
Aporto voluntàriament 15 € per a accions de solidaritat i de
cooperació al desenvolupament. Podeu consultar més informació
sobre els projectes subvencionats al web de la Fundació Autònoma
Solidària:
www.uab.cat/fas

ESPECIALITAT: .......................................................................................................................................................................................
PERFIL: ....................................................................................................................................................................................................
X

Codi

Assignatura

Crèdit

Sem

1er CURS
42857

Astrofísica estel·lar i Planetària

9

1

44079

Estadística i Anàlisi de Dades

9

1

44078

Introducció a la Física del Cosmos

6

1

42863

Introducció a la Teoria Quàntica de Camps

6

1

42864

Model Estàndard: Fonaments i Fenomenologia

9

1

42866

Tècniques Observacionals

6

1

42856

Astrofísica d’Altes Energies

6

2

42858

Cosmologia

6

2

42860

Física més enllà del model Estàndard

6

2

44080

Galàxies i Astrofísica Extragalàctica

6

2

44081

Tècniques experimentals en Física de Partícules

6

2

44082

Teoria Quàntica de camps Avançada

6

2

44084

Estels de Neutrons, Forats Negres i Ones
Gravitacionals

6

2

44085

Planetes del Sistema Solar i Exoplanetes: Vida a
l'Univers

6

2

44083

Treball de Final de Màster

12

2

100173 Electrodinàmica i radiació de sincrotró

6

1

100187 Electrònica

6

2

100154 Física Quàntica I

6

1

100155 Física Quàntica II

6

2

104048 Física d’acceleradors

6

2

103947 Física d’Altes energies

6

2

100161 Introducció a l’astrofísica

5

2

103949 Intr. a la Física nuclear i de partícules

5

2

100171 Mecànica Quàntica

6

1

100178 Mecànica Quàntica avançada

6

2

100172 Mecànica teòrica i sistemes no lineals

6

1

100167 Mètodes matemàtics avançats

5

1

103946 Relativitat general i cosmologia

6

2

Complements de Formació (si escau)

SIGNATURA DEL TUTOR

SIGNATURA DE L´ALUMNE

Les vostres dades personals seran incorporades al fitxer automatitzat "Gestió Acadèmica", creat el 2 de febrer de 2004, per la Universitat Autònoma de
Barcelona, amb domicili a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 08193, de conformitat amb les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i seran utilitzades per a la realització i el manteniment de les gestions relatives a la matrícula, al vostre
expedient acadèmic i a l'emissió del carnet d'estudiant.
Les vostres dades podran ser cedides a d'altres administracions públiques per a l'exercici de les mateixes competències, i a d'altres entitats públiques i
privades quan sigui necessari per al desenvolupament de la vostra relació amb la UAB. Així mateix, les vostres dades podran ser cedides amb la finalitat
d'informar-vos d'ofertes de treball, activitats de lleure, serveis socials, serveis financers i anàlegs, a la Fundació Autònoma Solidària, a la Fundació UAB, i
a la resta d'entitats instrumentals que, d'acord amb els seus objectius, participen en l'assoliment de les finalitats estatutàries de la UAB.
Us recordem que, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, teniu el dret de revocar, en qualsevol moment, el
consentiment atorgat, així com exercir, davant la UAB, els drets d'accés, de rectificació, cancel·lació i d'oposició de les vostres dades.
Marqueu amb una creu només en el cas que no autoritzeu les cessions previstes en aquest document.

 Autoritzo: (A) a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a enviar ordres a la meva entitat financera per debitar càrrecs en el meu compte i,
(B) a la seva entitat financera per debitar els imports corresponents al meu compte d’acord amb les instruccions de la UAB.
En el cas de no ser el titular del compte, em comprometo a lliurar a la UAB, el document d’ordre SEPA de domiciliació de dèbit directe, degudament
signat, en el termini de 10 dies des de la formalització d’aquesta matrícula.

