ENROLLMENT FORM
SOL·LICITUD DE MATRÍCULA

UNIVERSITARY MASTER IN SPORTS MANAGEMENT
MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ESPORTIVA
Family Name and Fisrt Name

Id No /Passport No

Noms i Cognoms

DNI/Passaport

To be fulfilled only by new students. For the rest, please fill in just the data that you wish to modify
A omplir per estudiants de nou ingrés, la resta d’alumnes complimentar només aquelles dades que desitgeu modificar
Home address
Adreça postal

Postal code

Home city/Town

Codi postal

Població

State or Other territorial divisions

Country

Provincia o altres subdivisions

País

Date of birth

__ /__ /____

Data de naixement

Place of birth

Nationality

Lloc de naixement

Nacionalitat

Mobile phone No

Home phone No

Telèfon mòbil

Telèfon fix

E-mail

Do you authorize giving in your address for matters not related to UAB?

SI-

Autoritzeu la difusió de l’adreça per a assumptes de fora de la UAB?

Voluntary contribution to FAS

NO-

1

Aportació voluntària a la FAS1

SI- 15€ 20€ 30€ 50€

NO-

1

Upon enrolment procedure you can make a voluntary contribution to FAS (Solidarity Autonomous Foundation), which has as its main purpose solidarity and
cooperation actions for development. Further information about granted projects at website: www.uab.cat/fas / En el moment de formalitzar la matrícula pots fer un
donatiu a la Fundació Autònoma Solidària, l’aportació voluntària va dirigida a accions de solidaritat i cooperació per al desenvolupament. Pots consultar més
informació sobre els projectes subvencionats a la web www.uab.cat/fas /

Payment option for the tuition fees
Escolliu el tipus de liquidació i pagament:
☐ Single Payment/ Pagament UNIC
☐ Two Instalments/ Pagament Fraccionat (2
terminis)
☐ Bank Financing/ Finançament bancari*

*Conditioned to the financing acceptance. If
refused, the option of payment should be changed/
Queda condicionat a l’acceptació del finançament
sinó caldrà canviar el tipus de pagament.

Tuition deductions by public subsidy
Deduccions aplicables a la matrícula per subvenció pública:
0. Ordinary ( without public subsidy)/ Ordinària (sense gratuïtat /Subvenció
pública)
1. FN General/FN General
2. FN Special/FN Especial
4. Scholarship/Beca
5. International agreements / Convenios internacionals
90. Disability / Discapacitat
91. Victims of terrorism / Víctimes del terrorisme
95. Gender violence / Violència de gènere

In accordance with the Constitutional Law 15/1999, of December 13th, concerning the Protection of personal data, and accordingly ruling, we hereby inform you that all
personal data collected in this form will be included in a personal data base, which is owned by Fundació Universitat Autònoma de Barcelona and registered at the
Autoritat Catalana de Protecció de Dades, for the purpose of managing the registration of students, academic procedures, getting in touch with the students, disclosing
information about our training offers, as well as answering your information requests. Such data may be transmitted to other companies or institutions related to the
Universitat Autònoma de Barcelona or Fundació UAB for the same purpose. You may exercise your right of access, correction, cancellation and revocation of consent by
notifying the owner of the file at Fundació UAB postal address Edifici Blanc, Vila Universitària, Campus de la UAB, 08193 Cerdanyola del Vallès, Barcelona or by e-mail at
fuab.formació@uab.cat by a written notice attaching a photocopy of your Passport or Id. / De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, i la normativa que la desenvolupa, us informem que les dades personals facilitades en aquest formulari passaran a formar part
d’un fitxer de dades de caràcter personal, del qual n’és responsable la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, registrat a l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades, amb la finalitat de realitzar la gestió acadèmica, comunicacions als alumnes, promoció d’altres ofertes formatives del centre i per atendre, si escau, les vostres
peticions d’informació. Les dades podran ser cedides a la Universitat Autònoma de Barcelona o a altres empreses o institucions vinculades a aquesta o a la Fundació
UAB per a les mateixes finalitats. En qualsevol moment, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la Fundació UAB (Edifici Blanc, Vila
Universitària, Campus de la UAB, 08193 Cerdanyola del Vallès, Barcelona), o bé a l’adreça electrònica fuab.formació@uab.cat , mitjançant un escrit amb la fotocòpia del
Document d’identitat
☐ I AUTHORIZE Fundació Universitat Autònoma de Barcelona to use my personal data to send me notices about its activities. Promotions can be made by e-mail or
other equivament electronic communications, always in fulfillment of electronic communications current legislation. / AUTORITZO a la Fundació Universitat Autònoma
de Barcelona a utilitzar les meves dades personals per a l’enviament de comunicacions relacionades amb les seves activitats, mitjançant correu electrònic o altre mitjà
de comunicació electrònic equivalent, sempre en compliment de la normativa vigent en matèria de comunicacions electròniques
In accordance with the Article. 22 of the Law 34/2002, of 11th July, about electronic trade and information society services, if you wish to revoke the loaned consent
plese send a message to the electronic address fuab.formacio@uab.cat, indicating as a subject I DO NOT ACCEPT E-MAILS OR EQUIVALENT ELECTRONIC
COMMUNICATIONS FROM FUNDACIÓ UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA / En cumpliment del que disposa l’art. 22 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis
de la societat de l’informació i del comerç electrònic, en cas de que vulguis revocar el consentiment prestat heu d’enviar un missatge a la direcció electrònica
fuab.formacio@uab.cat amb el següent text amb l’assumpte: NO ACCEPTO CORREOS ELECTRÓNICS, U ALTRES MITJANTS DE COMUNICACIÓ ELECTRÒNICA EQUIVALENT
DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Signature/Signatura:

Data:

Mark with an "X" the subjects you wish to enroll / Assenyaleu amb una “X” les assignatures de les qual us matriculeu

X

Code
Códi

Subjects
Assignatures

Credits / Type / Period
Crèdits/ Tipus/ Període

43783

Financial Management for Sports

6 / Ob / 1 Sem

Gestió Financera per a l'Esport

43784

Management, Innovation and Leadership in Sports Organisations 6 / Ob / 1 Sem
Gestionar, Innovar i Liderar Organitzacions Esportives

43785

Sports Marketing

6 / Ob / 1 Sem

Marketing Esportiu

43786

Sports Sponsorship

6 / Ob / 2 Sem

Patrocini Esportiu

43787

Facilities Management

6 / Ob / 2 Sem

Gestió d'Instal·lacions

43788

Events Management

6 / Ob / 2 Sem

Gestió d'Esdeveniments

43790

Master's Dissertation

6 / Ob / 2 Sem

Treball de Fi de Màster

43825

Sports Economics and Strategic Management

9 / Ob / 1 Sem

Economia de l'Esport i Gestió Estratègica

43826

Internship
Pràctiques Externes

9 / Ob / Anual

