
 

SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ 
ACCÉS PER ALS MÉS GRANS DE 40 ANYS 

CONVOCATÒRIA 2013 
Període d'inscripció del 28 de gener al 4 de febrer 

Període de matrícula del 28 de gener al 5 de febrer 

 

ga.acces@ub.edu

Un cop emplenat el formulari, guardeu-lo i envieu-lo a l'adreça 

electrònica:   

 
DNI/Passaport COGNOMS, NOM DATA DE NAIXEMENT 

           /        /            

ADREÇA NÚMERO PIS 

   

LOCALITAT PROVÍNCIA CODI POSTAL 

   

TELÈFON TELÈFON MÒBIL E-MAIL D
A

D
E
S

 P
E
R

S
O

N
A

L
S

 

   

 
El titular d'aquesta sol·licitud declara que no posseeix cap titulació acadèmica per a accedir a la 
universitat per altres vies. La falsedat d'aquesta declaració implicarà l'anul·lació de totes les 
actuacions administratives i acadèmiques posteriors derivades d'aquesta inscripció. 
 
      Barcelona,            d                                   de 2013         
        
 
 
ENSENYAMENT OFICIAL DE GRAU AL QUAL VOL ACCEDIR  
GRAU  EN                                                                                                           
 
 
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA QUE CALDRÀ PRESENTAR DINS EL TERMINI DE 
MATRÍCULA DEL 28 DE GENER AL 5 DE FEBRER DE 2013:

- Original i fotocòpia del DNI, passaport o NIE 
- Curriculum Vitae detallat 
- Carta de motivació 
- Informe de Vida Laboral (en cas d'haver cotitzat a la Seguretat Social) 
- Relació de tota la documentació presentada 

 
Aquesta documentació s'haurà de presentar a Gestió Acadèmica (Travessera de les Corts 131-159, Pavellò Rosa,
 de 9h a 13h, de dilluns a divendres).
No es valoraran els mèrits del currículum que no quedin acreditats amb la següent documentació: 
 
a) Documentació acreditativa d’experiència laboral i professional relacionada amb l’ensenyament universitari 

oficial de grau triat. 
b) Documentació acreditativa de la formació relacionada amb l’ensenyament universitari oficial de grau triat.  
c) Documentació acreditativa del coneixement del català. 
d) Documentació acreditativa del coneixement de terceres llengües. 
  
 D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem 
que les seves dades passen a formar part del fitxer d'estudiants, la finalitat dels quals és la gestió acadèmica i 
administrativa de la Universitat de Barcelona. Pot executar els drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les 
seves dades remetent un escrit al Sr. Gerent, adjuntant còpia del document que acrediti la seva identitat. 

  
SR. RECTOR MAGNÍFIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 
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