
 
SOL·LICITUD DE 
TÍTOL ACADÈMIC 

SR. RECTOR / SRA. RECTORA DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA 

 
 

Dades personals 
DNI, NIE o passaport 
      

Cognoms 
      

Nom 
      

Adreça (tipus de via, via, núm. pis, porta) 
      

Població i municipi (indiqueu el municipi si és diferent de la població) 
      

Codi postal 
      

Telèfon/s 
      

Adreça electrònica 
[vegeu nota 3] 

 
Dades de l'estudi cursat 

Estudi  
      

Pla d'estudis 
      

Centre 
      

Curs i data de finalització de l’estudi 
      

EXPOSO: 

Que he superat els estudis esmentats, que condueixen al títol de: 

 Graduat/da en *        

 Llicenciat/da en         

 Diplomat/da en         

 Mestre/a en        

 Enginyer/a         

 Enginyer/a tècnic/a        

 Arquitecte/a 

 Arquitecte/a tècnic/a 

 Graduat/da en **        

 Graduat/da superior en **         

 Màster universitari en        

 Certificat/diploma d’estudis avançats   

 Doctor/a per la Universitat de Girona  
   

* Estudis de grau adaptats a l’espai europeu d’educació superior   ** Títols propis 

SOL·LICITO: 

Que s'iniciïn, un cop abonats els drets corresponents, els tràmits d'expedició d'aquest títol. 

Lloc i data:       Signatura de la persona sol·licitant 

 

Caselles a omplir per la UdG Núm. de rebut:  Import abonat:  Data pagament:  
 
Notes: 
1. Documentació adjunta: justificant d’ingrés de preus acadèmics, degudament segellat per l’entitat bancària; fotocòpia del DNI, NIE o 

passaport vigent, i acreditació d’exempció o bonificació de preus, si s’escau. 
2. Podeu beneficiar-vos d’exempció o bonificació sobre el preu d’expedició del títol en determinades situacions personals. Cal que 

acrediteu el dret a l’exempció o boni ficació mitjançant la documentació corresponent. Informeu-vos-en a www.udg.edu/estudia → 
Informació acadèmica → Preus. 

3. Les comunicacions a la persona sol·licitant referents a la tramitació del títol es realitzaran via correu electrònic a l'adreça electrònica 
que la UdG tingui enregistrada, per la qual cosa es recomana comprovar-la i, si cal, modificar-la a través de La meva UdG 
(Personal → Identitat digital) i completar el tràmit de verificació seguint les instruccions que apareixen en pantalla. 
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