SOLICITUDE DE MATRÍCULA
PROBA DE ACCESO Á UNIVERSIDADE MAIORES DE 45 ANOS
A persoa cos datos que a seguir se indican:

DATOS PERSOAIS
1º apelido:

2º apelido:

DNI/Pasaporte:

Sexo:

Nome:
Nacionalidade:

Datos de contacto
Teléfono:

Teléfono móbil:

Correo electrónico:

Enderezo familiar
Rúa/Lugar:
CP:

Localidade:

Concello:

Provincia:

País:

Datos de nacemento
Data:

País:

Provincia:

Concello:

EXPÓN:
Que conforme a convocatoria para a matrícula na PROBA DE ACCESO Á UNIVERSIDADE PARA
MAIORES DE 45 ANOS, correspondente ao actual curso académico
SOLICITA:
Ser matriculado para realizar a proba de acceso á universidade, para o que adxunta os documentos
que se relacionan na convocatoria de matrícula.
Declaración responsable:
A persoa que abaixo asina fai una declaración responsable de que non posúe ningunha titulación académica habilitante para acceder á
universidade por outras vías tal como establece o artigo 17 do RD 412/2014 de 6 de xuño (BOE do 7 de xuño) no que se regulan as probas de
acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de Grao para maiores de 45 años.
O/A alumno/a presta o seu consentimento á Comisión Interuniversitaria de Galicia sobre a cesión de datos para a xestión académica e con fins
estatísticos e informáticos, así como o seu uso interno polas administracións educativas segundo o previsto na Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos (BOE de 6 de decembro de 2018.
Solicito recibir información das probas de acceso á universidade e do acceso ao SUG por correo electrónico.
Correo electrónico:

Teléfono móbil:

En _________________________, a _____ de _________________ de 202_

Sinatura:

SR. PRESIDENTE DA CiUG ___________________________________________________________________

I. DOCUMENTACIÓN
a)

Fotocopia do DNI ou Pasaporte (estranxeiros).

b)

Currículum Vitae profesional.

c)

Resgardo acreditativo de ter aboadas as taxas de matrícula.

II. MATERIAS DA PROBA DE ACCESO Á UNIVERSIDADE PARA MAIORES DE 45 ANOS
Código

Materia

01

Comentario dun texto ou desenvolvemento dun tema xeral de actualidade

02

Lingua castelá

03

Lingua galega

III. EXENCIÓN DO EXERCICIO DE LINGUA GALEGA
Os candidatos e candidatas que acrediten a residencia fóra de Galicia por un período
ininterrompido superior aos catro últimos anos poderán solicitar, no momento de se
matricularen, a exención do exercicio de Lingua galega.
A CiUG comunicaralles aos candidatos ou candidatas a concesión ou non da exención do
exercicio de Lingua galega.

