Màster en Hisenda Autonòmica i Local: Economia i Gestió Avançada
FULL DE PREINSCRIPCIÓ AL CURS 2020-2022

Postgrau I (octubre 2020 - setembre 2021):

Sí



Preveu fer el Màster complet: Sí

Desitja pràctiques en ajuntament (matins laborables): Sí

Núm.:

 No 

 No

COGNOMS _______________________________
NOM __________________________________
________________________________________
Lloc i data de naixement ____________________
NIF ___________________________________
________________________________________
Titulació__________________________________
Llic.  Grau  Dipl. 
__________________________________________________________________________________
Universitat _______________________________
Data títol (mes i any) _____________________
________________________________________
Tipus de treball professional ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Càrrec ___________________________________
Tasques ________________________________
________________________________________
Institució_________________________________
Depart. _________________________________
__________________________________________________________________________________
Adreça (optatiu) ___________________________
Població _________________________ _______
________________________________________
Tel. laboral _____________________________
Adreça particular ____________________________________________________________________
Població
Codi postal ______________________________
________________________________________
Tel. part.
Mòbil __________________________________
________________________________________
E-mail
__________________________________________________________________________________
Coneixements d’anglès:
Lectura de textos d’economia

Alt

Reg

Baix

Molt Baix









Titulació oficial (FCE, TOEFL, etc.):_____________________ Nivell (A.1, B.1.1, B.2, etc): __________
Breu currículum (especialment aspectes referits a l’Administració Pública):

Altres estudis que espera cursar durant el present curs acadèmic:

Raons per les quals desitja realitzar el Postgrau 1 o el Màster:

Ha cursat en el primer o segon cicle alguna de les assignatures específiques següents?
Hisenda Autonòmica i Local (o afí)
Sí 
No 
Qualificació ______________
Pressupost i Comptabilitat Pública (o afí)
Sí 
No 
Qualificació ______________
Altres afins al Curs: ______________________________________
Qualificació ______________
_____________________________________________________
Qualificació ______________
Per quin mitjà s’ha assabentat de l’existència d’aquest Màster?
Premsa: anunci de la UB

Internet i web del Màster
Premsa: anunci específic del Màster

Exalumnes del Postgrau o MàsterHAL
Publicitat altres universitats.................. 
Companys de feina a l’Administració
Guies informatives de la UB

Professor del MàsterHAL
Fulletó informatiu del Màster

Altres: _________________________







Altres comentaris o mèrits que desitja expressar el candidat:

Documents que cal adjuntar (obligatori):

2 fotos carnet
Expedient acadèmic
Currículum personal





Dates de preinscripció: Postgrau 1: de l’1 de juny al 14 de setembre de 2020.
No s’ha de pagar cap dipòsit en el moment de la preinscripció, però aquesta s’ha de realitzar
personalment a la Secretaria del Màster, al Dep. d’Economia - Secció d’Economia Pública, Torre 6,
planta 1, despatx 6111, Fac. d’Economia i Empresa, Tel. 93 403 58 92 (DL i DMe tardes de 16 a 20h;
DMa, DJ i DV matí de 10 a 16h). Donades les actuals circumstàncies, el formulari i la documentació
corresponent es pot enviar per correu electrònic a l’adreça masterhal@ub.edu.
El sol·licitant és plenament conscient que el curs es desenvolupa tots els dilluns i dimecres de 18 a
21h i un divendres al mes de 17 a 20h de la tarda, d’octubre a setembre de l’any següent (Postgrau 1),
i que haurà de disposar d’unes hores setmanals addicionals per tal de poder preparar les lectures
prèvies, els seminaris, els exàmens o proves d’avaluació del curs i el treball obligatori d’investigació.
Data i signatura

