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DADES PERSONALS

Cognoms:
Nom:
D.N.I. / NIE:
Data de naixement:

/

/

Província:

País:

si és estranger:
Passaport:

2

Població:

Nacionalitat:

TITULACIÓ AMB LA QUAL ACCEDEIX ALS ESTUDIS DE L’AUSP

Batxillerat

Selectivitat

Prova + 25 anys

Grau

Titulació universitària:

Màster

Doctorat

Centre:

En cas de tenir el títol de docent, indiqueu si sou professor en actiu
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ESTUDIS EN ELS QUALS S’INSCRIU
Grau

Curs Pont Batxillers en Teologia

Màster en Història,
Arqueologia i Arts
cristianes

Màster en Patrimoni Musical
Litúrgic

Aula Oberta
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Postgrau en Història i
Patrimoni Cultural
Diplomatura de Música
Sacra

Cursos Cagic

Proves d’Accés +25, 40 i

MODALITAT DE MATRÍCULA
Ordinària

Extraordinària

Crèdits de lliure elecció

Oient
Presencialitat a l’aula
Presencialitat online
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ADREÇA HABITUAL

Carrer:

Núm:

Pis:

Població:

Codi postal:

Província:

País:

Telèfons:

Correu electrònic:

FULL D’INSCRIPCIÓ
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ADREÇA DURANT EL CURS

Carrer:

Núm:

Pis:

Població:

Codi postal:

Província:

País:

Telèfons:
Correu electrònic:
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FILIACIÓ RELIGIOSA

Laic/a

Religiós/a

Seminarista

Diaca

Diòcesi a la qual pertany:
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Prevere
País

SEMINARI O CONGREGACIÓ RELIGIOSA (camp obligatori per als seminaristes i religiosos)

Seminari / Congregació religiosa:
Superior de formació:

Telèfon:

Correu electrònic:
Dóno el meu vist-i-plau perquè en/na
pugui realitzar aquests estudis a l’AUSP
Signatura superior/a de formació
Clàusula formulari de registre matriculació alumnes:
Com bé sabeu, des del 25 de maig s’està aplicant la nova normativa europea de protecció de dades, coneguda com el Reglament general
de protecció de dades (RGPD). A l’Ateneu Universitari Sant Pacià utilitzem les vostres dades exclusivament per enviar-vos informació sobre
activitats de formació i esdeveniments de l’Ateneu, amb l’objectiu que estigueu al dia de les nostres novetats en formació i de les activitats
que realitzem, tal com hem fet fins a dia d’avui.
Aquest tractament de les seves dades està emparat en l’art. 21 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i
de Comerç electrònic. L’esmentat article possibilita l’enviament de comunicacions comercials electròniques sempre que hi hagi consentiment
o quan hi hagi interessos legítims previstos en l’esmentat article.
Recordeu que si voleu deixar de rebre enviaments o exercir els vostres drets d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat
i /o de retirar el seu consentiment, podeu enviar un correu electrònic a: protecciodades@edusantpacia.cat
He llegit i accepto totes les condicions expressades amb anterioritat.

Barcelona,

d
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Signatura alumne/a

