Curs acadèmic

/

Sol·licitud de matrícula a un programa de doctorat
Programa de doctorat
____________________________________________________________________________________________________

Dades personals
DNI / NIE (o passaport)

Cognoms

Nom

Només cal que l'emplenin els estudiants nous i aquells que hagin de modificar dades
Correu electrònic:
Sí

No

Autoritzo la difusió de l'adreça per a assumptes no institucionals:
Vull rebre notificacions via SMS quan el servei es posi en funcionament:

Sí

No

Domicili durant el curs (avinguda/ carrer / plaça, i número i pis)

Codi postal

Població

Telèfon
Sí

No

Sí

·Treballes o fas pràctiques en empresa?
·Quin tipus de treball és? - Becari a la UPC

No

· Està relacionat amb els estudis?
- Contracte

- Conv. Coop. edu.

· Quantes hores a la setmana? ____

Quotes opcionals
Sí

No

Vols aportar el 0,7% per l'ajut a països en desenvolupament? (preu: 5.00 €)

Dades per a la liquidació de la matrícula
Tipus de matrícula a aplicar:

En el cas de ser becari especifiqueu:

Ordinària

FPU - MECD

Família nombrosa general (1)

FPI - MEC

Família nombrosa general amb 3 fills (1)

FI - Generalitat

Família nombrosa especial (1)

FPU - UPC

Matrícula d’honor global de la carrera (1)

FPI - UPC

(1) S’haurà de justificar en el moment de la matrícula amb la documentació necessària

CONACYT
CONICYT
AECI

Indiqueu la modalitat de pagament de la vostra matrícula:
a) Pagament únic

en efectiu
domiciliat (2)

b) Pagament fraccionat en tres terminis domiciliats (2)

(2) En el cas de domiciliació o fraccionament caldrà l’ordre SEPA

Pagament domiciliat o fraccionat
És imprescindible lliurar l’ordre SEPA de domiciliació degudament emplenada i signada.
Podeu consultar tota la informació al respecte al web de l’Escola de Doctorat, apartat:
Matrícula => Contingut de la matrícula => Formes de pagament

Conveni Relacions Internacionals

Altres (especifiqueu)

Programa de doctorat:

Relació de cursos i/o seminaris per matricular
Crèdits ECTS
Codi

Nom del curs o seminari

Rd 99/2011
Pla de recerca

Títol del pla de recerca:

Director/s del pla de recerca:

Matrícula de tutoria
Matrícula de dipòsit de tesi

Signatura del doctorand o doctoranda

Sol·licitud de Menció Internacional al Títol de Doctor
Sol·licitud de Menció de Doctor Industrial al Títol de Doctor
Cotutela

Vist i plau del tutor d'estudis / del director de tesi
(Nom i cognoms del tutor o director de tesi)

____________________________ de / d' __________________ de

