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Documentació Acadèmica: 

 

 Fotocòpia del DNI o del ANIDE i passaport (estrangers) vigent.  

 2 fotografies grandària carnet (1 de les fotografies l’has d’enganxar a l’imprès de 

dades personals i en l’altra fotografia has d’anotar el teu DNI en l’anvers).  

 Títol universitari o resguard d’expedició: original i fotocòpia (o fotocòpia 

degudament compulsada) 

 Certificat acadèmic: original i fotocòpia (o fotocòpia degudament compulsada)  

 Currículum vitae: Màxim 2 pàgines en format Word, PDF o similar. Format A4 o 

carta. 

 Carta d’expectatives: Explicació de la motivació per cursar aquest màster (Màxim 

1 pàgina en format Word, PDF o similar. Format A4 o carta),  

 Presentació d’un resum executiu (màxim 3 fulles) de la idea de negoci.  

 Si ets beneficiari d’algun tipus de bonificació de matrícula, has de presentar 

l’original i una còpia del document acreditatiu. 

 Impresos adjunts omplerts: 

 Imprès de dades personals 

 Document de Cessió de drets d’imatge i veu 

 Reglament d’Internet del TecnoCampus  

 Imprès d’Autenticitat dels documents 

 Imprès de documentació accés  

  

  

 



 

Les seves dades de caràcter personal són recollides i tractades amb la fi explícita, legítima i determinada en el títol del 
document, en base a la Llei 1/2003 d'universitats de Catalunya i el RD 43/2015 d'ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials. TecnoCampus, és l'únic destinatari i adopta les mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la 
normativa aplicable de la Llei i Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu. El termini de conservació de les dades lliurades, és el preceptiu per Llei. No hi ha transferència 
internacional ni decisions automatitzades. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control corresponent. 
Podrà exercir el seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i oposició, en els termes 
establerts en la legislació vigent, dirigint-se al Delegat de Protecció de dades en Gestió acadèmica del TecnoCampus 
(Edifici Universitari), Av. Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana), 08302 – Mataró (Barcelona), Tel. 93.169.65.01 Fax 
93.169.65.05. info@tecnocampus.com http://www.tecnocampus.cat/ca/avis-legal. 
Marcar el checkbox, si accepta via SMS/IM, correu postal o electrònic o xarxa social, rebre informació de TecnoCampus 

relativa a les funcions que li són pròpies ☐. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________, amb NIF/NIE Passaport 

____________________ de nacionalitat  __________________ declaro 

l’autenticitat dels documents que entrego a la Universitat Pompeu Fabra per la 

matrícula en el Màster __________________________, curs acadèmic 20__/__. 

Així mateix, em dono per informat que l’acceptació de la documentació per 

part  de la Universitat està condicionada a la veracitat de les dades consignades, 

i que en el cas que algun dels documents presentats no sigui finalment autèntic 

o no compti amb tots els requisits de legalitat, la Universitat es reserva el dret 

d’anul·lar la matrícula en qualsevol moment del curs acadèmic 20__/__, sense 

que aquesta anul·lació suposi la devolució de l’import pagat de matrícula.  

 

 

 

 

 

Mataró, ___________________________ del 20__ 
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