
Segon Curs

Crèdits

7
7
7

Projectes - Editorial
Projectes - Indentitat  Corporativa 
Projectes - Publicitat

05GN10
06GN10
07GN10

Codi Assignatures

(2) Total crèdits de 2on curs

(1) Total crèdits de 1er curs

11GN10
12GN10
13GN10

Projectes - Disseny de Packaging
Projectes - Disseny Multimèdia
Projectes - Disseny d’Entorn

Crèdits

7
7
7

Codi Assignatures

Tercer Curs

SOL·LICITUD DE MATRÍCULA
DISSENY GRÀFIC NIT - PLA 2010

Nom

País (només estrangers)

Cognoms

Adreça Codi Postal

Població

D.N.I. (o passaport)

Telèfon

Lloc de naixement

Nacionalitat

E-mail (imprescindible pel Campus)

Data de naixementEdat

Data:Any acadèmic: 2017 - 2018

DADES ACADÈMIQUES
Primer Curs

Projectes I
Història del Disseny Gràfic

01GN10
02GN10

Crèdits

21
3

Codi Assignatures

Infografia I
Tipografia I

03GN10
04GN10

Crèdits

3
3

Codi Assignatures

Crèdits

3
3
3

Infografia II
Tipografia II
Fotografia I

08GN10
09GN10
10GN10

Codi Assignatures

14GN10
15GN10
16GN10

Infografia III
Tipografia III
Fotografia II

Crèdits

3
3
3

Codi Assignatures

DADES ECONÒMIQUES
Condicions de pagament: Forma de pagament habitual durant el curs:

Transferència
Secretaria (targeta de crèdit i/o dèbit)

Pagament únic (- 3%)
Pagament fraccionat (1er pagament + 9 mensualitats)

Domiciliat (Cal adjuntar dades bancàries)

SignaturaSegons la Llei Orgànica 15/1999 referent a la confidencialitat i protecció de dades, les seves dades de caràcter personal que estan 
en coneixement de BAU, Centre Universitari de Disseny, seran introduïdes en els arxius i fitxers de gestió acadèmica de la Secretaria 
amb finalitats de registre i seguiment dels estudis i serveis que ofereix als seus alumnes, organització de la docència, exercici de la 
resta de funcions pròpies del servei d’educació superior i per a finalitats informatives. Els alumnes matriculats en estudis de la 
Universitat de Vic, consenteixen expressament en la cessió de les seves dades a la Universitat de Vic.
 
Així mateix, li informem que les dades identificatives que ens facilita podran ser comunicades a l’empresa responsable de la 
Comunicació de BAU en cada moment.
 
De la mateixa manera, li fem saber que, com a conseqüència de la pròpia activitat de BAU, Centre Universitari de Disseny, tant les 
imatges preses com a alumne de la mateixa, com els treballs realitzats com a estudiant (amb el corresponent reconeixement de 
l’autoria), poden aparèixer en fotografies, vídeos o qualsevol altre suport audiovisual corresponents a les activitats lectives, 
complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades a l’espai web o en altres mitjans impresos o audiovisuals.
 
Li informem també que les seves dades podran mantenir-se en els arxius un cop hagi abandonat el Centre o finalitzat els seus 
estudis.
El titular de les dades es compromet a comunicar per escrit a BAU, Centre Universitari de Disseny qualsevol modificació que es 
produeixi en les dades aportades mentre estigui vinculat al centre.
 
Finalment, li fem saber que podrà, en qualsevol moment, exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes 
establerts en la Llei Orgànica 15/499, dirigint-se per a això, a BAU, Centre Universitari de Disseny, Carrer Pujades 118, 08005 de 
Barcelona.

(1)+(2)+(3) Total crèdits matriculats

(3) Total crèdits de 3er curs

DADES PERSONALS DE L'ESTUDIANT

Codi Estudiant (Usuari Campus Virtual)


