Curs Acadèmic:
URV.E14.01.00

CENTRE:

NÚM:

/

(reservat per a la Secretaria)

(Codi estudis)

v.23/04/2019

SOL·LICITUD D’EXPEDICIÓ DEL CERTIFICAT SUPLETORI DEL TÍTOL
DADES PERSONALS
Cognoms:

Nom:

DNI/NIE o Passaport:

Data de naixement:

Lloc de naixement:

Nacionalitat:

ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONS
Adreça (Avinguda, carrer o plaça i número):
Codi postal:

Localitat:

Província (únicament per Espanya):

País:

Adreça correu electrònic:

Telèfon mòbil:

Telèfon fix:

DADES RELATIVES ALS ESTUDIS SUPERATS PELS QUE ES DEMANA EL CERTIFICAT
Programa de Doctorat cursat:

Data de lectura de la tesi doctoral:

Facultat/Escola:

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

DNI, passaport o NIE (original i fotocòpia) vigent

SOL·LICITO
Que s’iniciïn els tràmits d’expedició del certificat supletori del títol.
Indiqueu l’idioma o els idiomes en què voleu que s’emeti el certificat:
Castellà

Anglès

(signatura)

,

de/d'

de 20

(Lloc i data)

Sr./a. degà/ana del Centre
DEURE D'INFORMACIÓ: La URV és la responsable de les vostres dades i les tracta amb la finalitat de gestionar el vostre expedient acadèmic i organitzar la docència
i l'estudi, en compliment d'una missió d'interès públic; només seran cedides a tercers en cas que sigui necessari com a conseqüència que us subscrigueu a algun
dels serveis prestats per un tercer dels que s'indiquen en aquest tràmit, o per obligació legal. Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les,
sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació. Teniu informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la web de la URV
(http://www.urv.cat).

v.23/04/2019

Curs Acadèmic:
URV.E14.01.00

Dades de l’estudiant

Nom i cognoms:
DNI/NIE o Passaport:
Adreça a efectes de notificació:
Codi Postal:

Població:

Programa de doctorat:

RESOLUCIÓ D’EXPEDICIÓ DEL CERTIFICAT SUPLETORI DEL TÍTOL
Diligència del Centre
Es desestima la sol·licitud per no estar al corrent de pagament

,

de/d’

de 20

El/La responsable de la secretaria
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs d’alçada davant la rectora de la URV en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent a la notificació d’aquesta resolució.

L’estudiant signa l’acusament de rebut d’aquest document en el qual ja s’ha informat de la resolució emesa.

(signatura)

,

de/d'

de

