Sol·licitud
Recurs
Dades personals
Nom
DNI/Passaport

Data de naixement

Primer cognom

Segon cognom

Lloc de naixement

Nacionalitat

Carrer/avinguda/plaça, número, pis i porta
Codi postal

Adreça electrònica UAB

Població

Província

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Facultat/Escola Universitària (si l’alumne és de Medicina indiqueu també la Unitat Docent)
Estudis/Programa de doctorat

Curs

Exposo

Sol·licito

Documentació que s’adjunta

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),

______ d ____________ de ____

Signatura de la persona interessada

Excm./a i Magfc./a Sr./a Rector/a de la UAB
Il·lm./a. Sr./Sra. Degà/ana, Director/a del centre _______________________________
Cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics
______________________________

Data de presentació:
Registre:

Segell de la Gestió Acadèmica

La resolució d’aquesta sol·licitud es publicarà en data ____________ Lloc de publicació _____________________________
D’acord amb l’article 42.4, segon paràgraf, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, us comuniquem que el termini màxim per a la resolució i la notificació de la vostra sol·licitud és de _______ mesos a comptar des
de la data de presentació de l’escrit esmentat; així mateix, si en el termini assenyalat no s’hagués produït la notificació de la resolució podreu entendre que la vostra sol·licitud
ha estat acceptada. Quan es tracti d’un recurs el termini màxim per a la resolució i la notificació és de tres mesos i si en aquest termini no s’hagués produït la notificació, podreu
entendre que el vostre recurs ha estat desestimat.
Les vostres dades seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal creat per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la finalitat de gestionar la vostra
sol·licitud. D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podeu exercir els drets d’accés, de rectificació
i de cancel·lació davant la Secretaria General de la UAB.

