
SOL·LICITUD D’AJUT DE MATRÍCULA PER AL MÀSTER DE 
MATEMÀTICA AVANÇADA -BECARI MÀSTER+

DADES PERSONALS 

Nom i cognoms: 

DNI/NIE: NIUB: 

Adreça: Núm: 

Població: Codi postal: 

Telèfon: Tel. Mòbil: Altre: 

Adreça correu electrònic: 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

DATA CONVOCATÒRIA: 

Sol·licito ésser admès/admesa a la convocatòria d’ajuts de matrícula per al màster de Matemàtica 
Avançada i adjunto la documentació exigida. 

Tanmateix DECLARO  que són certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquesta 
sol·licitud.. 

Barcelona,  d  de 20____ 
(signatura) 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE MATRÍCULA PER 
AL MÀSTER DE MATEMÀTICA AVANÇADA  

 Imprès de sol·licitud. 
 Fotocòpia del DNI o NIE. 
 Certificat acadèmic oficial de la llicenciatura/grau amb la mitjana ponderada en el cas d'estudiants 
que no hagin realitzat els estudis previs a la UB. 
 Currículum vitae. 
 Acreditació dels mèrits al·legats al currículum (pe. català, informàtica, idiomes, etc.). No 
s’admetrà cap sol·licitud que no vagi acompanyada de tota la documentació 
justificativa. 
Còpia del full de la matrícula del curs 2018-19, on consti el pagament de la mateixa.
 Fotocòpia del full de la llibreta d’estalvis o compte corrent on consti el número de compte i el nom 
del beneficiari on s’haurà d’ingressar l’import de la beca. El beneficiari de la beca haurà de ser 
titular del compte. 

DIRECTOR DE L'INSTITUT DE MATEMÀTICA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

IMUB
Institut de Matemàtica de la 
Universitat de Barcelona

Gran Via
de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

Tel. +34 934 021 385 
imub@ub.edu
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