Màster en estudis xinesos
Proposta de director del treball final de màster

Proposta de director del treball final de màster
NIA:

NIP:

Dades personals
Nom i cognoms

Tema o títol del treball (si és el títol indiqueu-ho)

Nom del professor/a o professors/es que voldríeu per a la direcció del treball (si doneu més d'un nom, indiqueu si
voleu una direcció conjunta o si són noms alternatius):
1.
2.

Signatura de l’estudiant:

Vistiplau del director/a proposat/ada:

Data:

Nom i cognoms:

Aquestes dades s'incorporaran i es tractaran en fitxers de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de gestionar el servei públic d'ensenyament superior que li és propi. En conseqüència, aquestes
dades es destinaran a complir les funcions que deriven de la relació de l'estudiant amb la Universitat, les quals es troben descrites en la resolució de creació del fitxer Gestió acadèmica (resolució de 27
de juny del 2003) a més de la difusió d'informació, productes i activitats de la UPF i manteniment de relacions institucionals de la UPF(resolució de 8 de març del 2004). Únicament es preveu cedir-les a
tercers quan la cessió estigui autoritzada per llei (Tresoreria General de la Seguretat Social), a altres administracions per a l'exercici de competències iguals o que versin sobre les mateixes matèries
(Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, Ministeri d'Educació, Cultura i Esport) i quan sigui necessari per desenvolupar la relació jurídica amb la persona interessada (entitats
bancàries per tal de gestionar el cobrament de la matrícula, Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca). Amb el consentiment previ de l'estudiant, es podran cedir a entitats vinculades a la
UPF o que prestin serveis educatius (cursos, beques, avantatges per a estudiants). En tot cas, no es cediran les dades dels estudiants que faci més d'un any que s'han graduat. Per donar aquest
consentiment cal que premis sobre la casella Autoritzo la difusió del domicili a la part inferior de la pantalla Domicili. L'òrgan responsable dels fitxers de la Universitat és el gerent. Es poden exercir els
drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI, adreçada a: Àrea d'Afers Acadèmics i Recerca. Vicegerència. Universitat
Pompeu Fabra. Plaça de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona

