Sol·licitud de modificació de matrícula
Nom

Primer cognom

Segon cognom

DNI/NIE/Passaport Data de naixement

Codi postal i Lloc de naixement

Adreça - Carrer/avinguda/plaça i núm.

Codi postal

Població

Província

Telèfon

Adreça electrònica

Telèfon mòbil

Estudis: Grau en ______________________________
AMPLIACIÓ D’ASSIGNATURES:
CODI

TIPUS

GRUP

ASSIGNATURA

ANUL·LACIÓ D’ASSIGNATURES:
CODI

TIPUS

GRUP

ASSIGNATURA

Documentació que s’adjunta:

Taxa de la modificació : 25€
Estic

assabentat/da

de

les

disposicions

següents

establertes

a

la

normativa

de

matriculació:

▪ Concedida la modificació de la matrícula serà aplicada immediatament en l’expedient de l’alumne i no podrà renunciar-hi en cap cas.
▪ Les modificacions tindran l’efecte que correspongui per a aquells alumnes que hagin sol·licitat qualsevol de les beques
El primer termini de sol·licituds abastarà tant a assignatures del primer com del segon semestre. Si com a conseqüència de la modificació es produeix
un increment en l’import de la matrícula es tramitarà el cobrament en el mateix moment de la resolució. En el segon termini només podran sol·licitarse modificacions per a assignatures del segon semestre i sempre que no hagin estat sol·licitades amb anterioritat i que no comportin increment dels
preus acadèmics.
▪ En els casos en què les modificacions de matrícula suposin una disminució en la liquidació econòmica, l’alumne no tindrà dret a la devolució.

Manresa, ___ de __________ de ___________

Signatura de la persona interessada:

Data de registre:

Núm. Registre:

Les dades que ens proporcioneu s’incorporaran al fitxer creat per la Fundació Universitària del Bages, amb finalitats de registre i seguiment dels estudis i
serveis que ofereix als seus alumnes, organització de la docència i exercici de la resta de funcions pròpies del servei d’educació superior. Les vostres dades
seran comunicades a administracions públiques competents en matèria educativa. Només amb el vostre consentiment seran cedides a altres entitats. En
qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-vos al departament de sistemes de la Informació de la
Fundació Universitària del Bages - Avinguda Universitària, 4-6 08243 Manresa.

