Sol·licitud de modificació
de matrícula
Solicitud de modificación
de matrícula
Dades personals/Datos personales
Nom/Nombre

Primer cognom/Primer apellido

Segon cognom/Segundo apellido

DNI/Passaport

Telèfon mòbil/Teléfono móvil

Adreça electrònica/Dirección electrónica

Estudis/Estudios

Curs/Curso

(1) Tipologia de l’assignatura/Tipología de la asignatura T: troncal O: obligatòria P: optativa L: lliure elecció

Sol·licitud de canvis d’assignatures o de grups/Solicitud de cambios de asignaturas o grupos
Assignatures i/o Unit. Formatives per anul·lar
Asignaturas o grupos para anular
Codi
Grup
Assig. i/o Un. Formativa
Código Grupo Asign. y/o Un.Form.

Nova assignatura i/o Unit.Formatives
Nueva Asignaturas y/o Unid. formativas
Assign. i/o Un.
Codi
Grup
Tipus
Código Grupo
Tipos(1) Form. Asign. y/o
Un.Form.

Sol·licitud d’anul·lació d’assignatures/Solicitud de anulación de asignaturas
Assignatures i/o Unit. Formatives per anul·lar/ Asignaturas y/o Unid. formativas para anular
Codi
Grup
Código Grupo

Tipus (1)
Tipo (1)

Assignatura i/o Unit. Formativa
Asignaturas y/o Unid. formativas

Sol·licitud d’ampliació de matrícula/Solicitud de ampliación de matrícula
Assignatures i/o Unit. Formatives noves/ Asignaturas y/o Unid. formativas nuevas
Codi
Grup
Código Grupo

Tipus (1)
Tipo (1)

Espai reservat per al centre
Espacio reservado para el centro
Autorització
Autorización Codi de denegació
Código
SÍ
NO enegación(2)

Assignatura i/o Unit. Formativa
Asignaturas y/o Unid. formativas

Espai reservat per al centre
Espacio reservado para el centro
Autorització
Autorización Codi de
denegació Código
SÍ
NO enegación(2)

Espai reservat per al centre
Espacio reservado para el centro
Autorització
Autorización Codi de
denegació Código
SÍ
NO enegación(2)

Pagament de la taxa modificació/Pago de la tasa de modificación:
Mitjançant pagament a través de TPV VIRTUAL (fes clic aquí).
Mediante pago a través de TPV VIRTUAL (haz clic aquí)
A la Recepció/Gestió Acadèmica. El pagament s’ha de fer en el moment de la sol·licitud.
En la Recepción / Gestión Académica. El pago se hará en el momento de la solicitud.
En efectiu. En efectivo
Amb targeta de dèbit o de crèdit. Con tarjeta de débito o de crédito.:
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Sol·licitud de modificació
de matrícula
Solicitud de modificación
de matrícula

Acreditació per a la persona interessada de la data del
pagament de les quantitats
assenyalades/Acreditación para la persona interesada
de la fecha del pago de las cantidades señaladas

Data /Fecha:

Registre/Registro:

Data i segell de la Gestió Acadèmica
Fecha y sello de la Gestión Académica

Data i signatura de l’estudiant
Fecha y firma del estudiante

Resolució de la sol·licitud de modificació de la matrícula /Resolución
de la solicitud de modificación de la matrícula
Espai reservat per al centre/Espacio reservado para el centro

S’accepta la sol·licitud de l’estudiant/Se accepta la solicitud del estudiante
Es denega la sol·licitud de l’estudiant/Se deniega la solicitud de estudiante
Es denega parcialment la sol·licitud de l’estudiant/Se deniega parcialmente la solicitud de

Signatura del/de la director/a
Firma del/de la director/a

estudiante
Data/Fecha:

(2) codificació dels motius de la denegació
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

La sol·licitud ha estat presentada fora de termini establert al calendari
academicoadministratiu
Manca de places vacants a l’assignatura
La sol·licitud no compleix els criteris fixats
Obligatorietat de matrícula de les assignatures troncals i obligatòries pendents
sobre noves
Incompatibilitat entre assignatures
Supera el màxim de crèdits de matrícula establerts al règim de permanència
establert a la UAB
…………………………………..

He recollit la resolució en data/ He recogido la resolución en fecha:: .......................................

Signatura de l’estudiant:
Firma del estudiante:

Les dades personals recollides en aquest formulari seran tractades per la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB) amb la finalitat de gestionar la teva
matricula, el teu expedient acadèmic i les activitats organitzades als centres educatius de la Fundació UAB. La legitimació per al tractament de les teves dades deriva
del vincle establert amb la formalització de la teva matrícula i del compliment d’una obligació legal recollida en la normativa vigent aplicable als teus estudis.
Les teves dades personals podran ser comunicades a tercers. Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició i limitació davant la
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, a l’avinguda Can Domènech, Edifici Blanc del campus de la UAB, o mitjançant correu electrònic a
proteccio.dades.fuab@uab.cat.
Per a més informació, pots consultar el document “Informació per al tractament de dades dels alumnes del centres FUAB”.
Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados por la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB) con la finalidad de gestionar tu matricula,
tu expediente académico y las actividades organizadas en los centros educativos de la Fundació UAB. La legitimación para el tratamiento de tus datos deriva del vínculo
establecido en la formalización de la tu matrícula y del cumplimiento de una obligación legal recogida en la normativa vigente aplicable tus estudios. Tus datos
personales podrán ser comunicados a terceros. Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación ante la Fundació
Universitat Autònoma de Barcelona, en la avenida Can Domènech, Edifici Blanc del campus de la UAB, o mediante correo electrónico a proteccio.dades.fuab@uab.cat.
Para más información, puedes consultar el documento “Información para el tratamiento de datos de los alumnos de los centros FUAB”
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