
          SOL·LICITUD DE TRASLLAT ENTRE ESTUDIS DE
GRAU AMB TRAJECTÒRIA CURRICULAR COMUNA 

Dades de la persona sol·licitant 
Cognoms Nom 

Tipus de document d’identificació Número 

Població i municipi de naixement (*) Comarca de naixement 

Província de naixement País de naixement 

(*) Indiqueu el municipi només en cas que sigui diferent de la població. 

Adreça a efecte de notificacions 
(La Universitat de Girona utilitzarà les dades aquí indicades per a totes les comunicacions relacionades amb aquesta sol·licitud) 
Tipus de via Nom de la via Número Pis i porta Codi postal 

Població i municipi (*) Comarca 

Província País 

Telèfon/s 
/ 

Adreça electrònica 

(*) Indiqueu el municipi només en cas que sigui diferent de la població. 

EXPOSO 

Que tinc iniciats a la Universitat de Girona els estudis universitaris de grau següents: 

Titulació Facultat/Escola 

SOL·LICITO 

L'obtenció de plaça a l'estudi de grau de la Universitat de Girona que especifico a continuació i el 
reconeixement de crèdits de la meva titulació prèvia. 

Estudi Facultat/Escola 

Quedo assabentat/da que l’eficàcia de la sol·licitud d’admissió està condicionada a la veracitat de les 
dades i documents aportats i al compliment dels requisits establerts a la normativa vigent. 

Lloc i data Signatura 

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

Informació bàsica sobre protecció de dades. Responsable del tractament: Universitat de Girona. Finalitat: oferir el servei de trasllat d’expedient. 
Legitimació: les dades es tracten per a la prestació dels serveis docents (art. 6.1.b RGPD) i en compliment d’obligacions legals (art. 6.1.c RGPD). 
Destinataris: les dades es comuniquen a administracions públiques competents en la matèria d’ensenyament superior i a institucions i empreses amb què 
la UdG té convenis de col·laboració. Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i 
sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a la Universitat de Girona. Podeu consultar informació addicional i detallada sobre protecció de dades 
a www.udg.edu/protecciodades.

https://www.udg.edu/protecciodades
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