
Registre de l’estudiant URV en estades de mobilitat internacional

Dades personals

Cognoms: Nom:

Domicili: Població:

Tipus de document: Número de document:

Sexe:Data de naixement: Nacionalitat:

Telèfon mòbil:E-mail:

Dades de contacte en cas d'emergència

Cognoms: Nom:

Adreça de contacte

Relació de parentiu:

Telèfon de contacte 1:

E-mail:

Telèfon de contacte 2:

Dades acadèmiques

Ensenyament: Facultat:

Curs: Any d'inici a la URV: 

  fins a

Dades de la mobilitat

País: Ciutat:

Nom de la institució de destinació:

Període de l'estada:  desde

Autoritzo que la URV faciliti a futurs estudiants de mobilitat les meves dades de contacte per tal d’establir una comunicació i 
assessorament sobre diverses qüestions pràctiques. 
  
  
  
 
Les dades personals recollides en aquest document seran tractades per la Universitat Rovira i Virgili per l'organització de la mobilitat, així com per 
a l'exercici de la resta de funcions pròpies del Servei Públic de l'Educació Superior, regulades en la Llei orgànica d'universitats i en l'Estatut de la 
Universitat. En els termes establerts en l'art. 5 de Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, els drets 
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició podran exercir-se dirigint-se per escrit al International Center de la URV, a l'avinguda Països Catalans 
17, 43007 Tarragona.

Internacional Center - Av. Països Catalans 17, 43007 Tarragona –Telf: 977 25 6595 Fax: 977 201 864

Departament: Càrrec:

Responsable acadèmic a la URV:

NoSi
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Autoritzo que la URV faciliti a futurs estudiants de mobilitat les meves dades de contacte per tal d’establir una comunicació i assessorament sobre diverses qüestions pràctiques.
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