SOL·LICITUD DE MATRÍCULA1 al
CURS DE RETITULACIÓ AL GRAU EN DISSENY (arts i humanitats)
Any acadèmic

2020-21 / 2021-22

Pla d’estudis de procedència

GRADUAT SUPERIOR EN DISSENY pla 2001

Nom i cognoms
DNI/Passaport

Assignatures matriculades per al curs 2020-21
Crèdits reconeguts procedents del Graduat Superior en Disseny (pla 2001)
Projecte transversal I
Tecnologia i societat
Taller transversal TFG
Assignatura matriculades per al curs 2021-22
Treball Final de Grau (TFG)

ECTS
208
8
4
4
ECTS
16

Segons la modalitat de pagament escollida, quedo informat/da dels terminis d’abonament. En
cas de no realitzar l’ingrés en el/s termini/s establert/s, la sol·licitud de matrícula quedarà
invalidada sense possibilitat de reintegrament.
Import total del curs (Pla GSD 1995)
Descompte 15% Elisava Alumni (Bold) 2
Total a pagar

5.550,00.- €
832,50.-€
4.717,50.-€

Modalitats de pagament (escollir-ne una):
Modalitat escollida
Un únic pagament
Tres pagaments:
1r pagament
2n pagament
3r pagament

Import
4.717,50.-€

Data màxima de pagament
Fins el 4 de desembre de 2020 (inclòs)

1.572,50.-€
1.572,50.-€
1.572,50.-€

Fins el 4 de desembre de 2020 (inclòs)
Fins el 15 de gener de 2021 (inclòs)
Fins el 15 d’abril de 2021 (inclòs)

Les dades per a la transferència bancària3 són:
Fundació Privada ELISAVA Escola Universitària
Banc: Banco Santander
B.I.C. BSCHESMM
IBAN: ES08 0049 1806 9528 1198 8047

1

Cal enviar aquest document de matrícula degudament omplert i signat a gestioacademica@elisava.net
entre els dies 16 i 20 de novembre de 2020 (ambdós inclosos).
2
És necessari haver formalitzat l’alta abans de fer la matrícula. Aquest descompte no s’aplicarà amb
caràcter retroactiu.
3
És requisit necessari enviar un comprovant de la o de cada transferència (segons sigui la modalitat de
pagament escollida) fent constar el nom de l’alumne/a i lliurar-lo per e-mail (administracio@elisava.net) al
departament d’Administració d’Elisava.

Quedo informat/da de què la validesa d'aquesta sol·licitud de matrícula depèn de l’acompliment
estricte de les dates assenyalades per a la seva tramitació, de l'autenticitat de les dades i de
l'adequació a la normativa vigent (normes de règim acadèmic, normes de permanència i normes
legals exigibles).
Així mateix, quedo informat/da i accepto que la sol·licitud del títol no es podrà fer efectiva fins el
mes de juny de 2022 coincidint amb el final del 4t curs de la primera promoció del Grau en
Disseny (arts i humanitats) d’ELISAVA – Universitat Pompeu Fabra.
TRACTAMENT DE DADES
S'entén que amb la formalització de la matrícula es produeix, per part de l'alumne, l'acceptació
tàcita de la present política de privacitat. Així mateix, que autoritza a ELISAVA a les
comunicacions de les dades indicades així com per a la utilització de les seves dades per a
qualsevol de les finalitats descrites a l'apartat “Protecció de dades personals de l’alumnat”.
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DE L’ALUMNAT
RESPONSABLE
FUNDACIÓ PRIVADA ELISAVA ESCOLA UNIVERSITÀRIA, G-63210215. La Rambla, 30-32 08002 Barcelona (BARCELONA), administracio@elisava.net.
FINALITATS
Gestió administrativa i impartició d'estudis i programes formatius. Prestació de serveis
(finançament, orientació professional, borsa de treball i qualsevol altre servei relacionat amb la
formació impartida). Realització d'enquestes. Participació al Campus Virtual. Enregistrament
d'imatge i/o so a l'aula i instal·lacions amb finalitats d'ensenyament. Enviament d'informació i
ofertes sobre altres cursos i formació relacionada que puguin ser del seu interès, també per
mitjans electrònics, durant els seus estudis i, un cop finalitzats, en la seva condició d'alumni.
LEGITIMACIÓ
Execució del contracte de matrícules. Interès legítim a informar els seus alumnes de cursos i
formació relacionada.
DESTINATARIS
Entitats i organitzacions necessàries per a la prestació dels serveis. Universitat Pompeu Fabra
per a l'emissió dels títols universitaris. Als usuaris del Campus Virtual, les seves dades
identificatives i imatge, així com totes les dades que voluntàriament afegeixin al seu perfil.
Universitats col·laboradores per a l'intercanvi de programes formatius, fins i tot fora de l'Espai
Econòmic Europeu, en el supòsit d'adherir-se a aquests convenis. Casos legalment previstos.
CONSERVACIÓ DE LES DADES
Durant la vigència dels estudis i, un cop finalitzats, durant els terminis legals de conservació dels
expedients acadèmics o per atendre eventuals responsabilitats.
DRETS
Pot oposar-se a l'enviament de les nostres comunicacions comercials enviant un correu
electrònic a administracio@elisava.net. Així mateix, té dret a sol·licitar l'accés, rectificació,
supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades personals dirigint-se a les dades de
contacte del responsable. En cas de divergències, pot presentar una reclamació davant l'Agència
de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Barcelona, a _______ de _________ de 2020

(signatura de l'interessat/da)

