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SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ D’ACCÉS A MÀSTERS I POSTGRAUS D’ESTUDIANTS AMB TITULACIONS
OBTINGUDES CONFORME A SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS
Pàg. 1 (anvers)

1.- DADES DEL SOL·LICITANT
Cognoms

Nom

Lloc i data de naixement

Nacionalitat

Núm. del Document Nacional d’Identitat (DNI) o
Passaport o Núm. d’Identificació d’estrangers (NIE)

2.- DADES DEL REPRESENTANT (només en el cas d’actuar mitjançant representació)
Cognoms

Nom

Núm. del Document Nacional d’Identitat (DNI) o
Passaport o Núm. d’Identificació d’estrangers (NIE)

3.- DADES RELATIVES A LA TITULACIÓ OBTINGUDA CONFORME A SISTEMES EDUCATIUS
ESTRANGERS
Denominació

Universitat o Centre d’educació superior que l’ha expedit

Localitat i País

4.- DADES RELATIVES A LA SOL·LICITUD:
Denominació del curs de màster o postgrau on sol·licita accedir

5.- DADES RELATIVES A LA NOTIFICACIÓ
A efectes de notificacions l’interessat / representant assenyala el següent domicili:
Av., carrer o plaça i número
Localitat

Província

País

Codi Postal

Telèfon

E-mail

Quedo assabentat/ada que l’eficàcia de la sol·licitud d’accés està condicionada a la veracitat de les dades i documents aportats i al
compliment dels requisits establerts a la normativa vigent. Així mateix, quedo assabentat/ada que la resolució favorable a aquesta sol·licitud,
en el seu cas, no implica l’admissió al programa de postgrau mencionat, la qual s’ha d’obtenir abans de la corresponent matrícula.

Lloc i data

SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Signatura
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Pàg. 2 (revers)

DOCUMENTS que s’acompanyen a aquesta sol·licitud
Certificat acreditatiu de la nacionalitat del sol·licitant (*fotocòpia compulsada del DNI, passaport o NIE)

*Còpia compulsada del Títol o de la certificació acreditativa de la seva
expedició.

Traducció oficial (en el seu cas)

*Certificació que acredita que la titulació obtinguda faculta per a l’accés a
ensenyaments oficials de màster en el país expedidor de la seva expedició.

Legalització

*Còpia compulsada de la certificació acadèmica dels
estudis realitzats per la persona sol·licitant per a l’obtenció del títol en la que
s’especifiqui la durada en cursos acadèmics dels estudis superats i la
relació de matèries que integren aquests estudis on consti la valoració en
crèdits i la qualificació obtinguda.

Traducció oficial (en el seu cas)
Legalització

Altres (especificar):

Lloc i data

Signatura

*Nota: Les còpies compulsades dels documents que es sol·licitin s’hauran de realitzar en qualsevol de les seus de
l’Oficina de Registre de la Universitat de Barcelona. També serà vàlida la compulsa efectuada per un notari
col·legiat a l’Estat Espanyol i/o per les representacions diplomàtiques o consulars de l’Estat Espanyol al país que
emet els documents.
Requisits dels documents
•

Han de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents, d'acord amb l'ordenament jurídic
del país de què es tracti.

•

Han de presentar-se legalitzats per la via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni
de l'Haia. Aquest requisit no s'exigeix en el cas de documents expedits per les autoritats dels estats
membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre l'espai econòmic europeu.

•

Han d'anar acompanyats, si escau, de la corresponent traducció oficial al castellà o al català.

SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

