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RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS
MESTRADO UNIVERSITARIO EN TÉCNICAS ESTATÍSTICAS
TERCEIRO PRAZO XERAL
CURSO 2018/2019

A Comisión encargada de valorar as solicitudes de inscrición presentadas para o Mestrado
Universitario en Técnicas Estatísticas do curso 2018/2019, reunida o día 26 de setembro de
2018, acordou publicar a seguinte relación de admitidos e excluídos:
EXCLUIDOS – TEMPO COMPLETO
Díaz Carreira, Rocio (1)
(1)

Deberá entregar a titulación que lle da acceso ao mestrado no prazo de reclamacións.

EXCLUIDOS – TEMPO PARCIAL
Rodrigo Freijo, Marisa (1)
Valero Castillo, Yuley (2)
(1)

Deberá presentar a seguinte documentación no prazo de reclamacións:
- Solicitude asinada en orixinal
- Fotocopia cotexada do DNI
- Título que dá acceso ao mestrado
- Certificación académica oficial ou copia cotexada

(2)

Deberá entregar a seguinte documentación, convenientemente legalizada, ou coa apostilla da Haia,
no prazo de reclamacións:
-

Solicitude asinada en orixinal
Fotocopia cotexada do pasaporte
Título que da acceso ao Máster
Certificado expedido por autoridade competente que exprese que o título do que estea en posesión o interesado facilita,
no país expedidor deste, para o acceso a ensinanzas de máster ou de posgrao; excepcionalmente, e de forma motivada
polo interesado, poderase substituír por unha declaración responsable, de acordo co disposto no artito 69.1 da LPAC e
segundo o modelo publicado no Anexo correspondente da Normativa de xestión académica.
- Certificación académica

Prazo de reclamacións: 26 a 28 de setembro
A Comisión publicará a relación definitiva o día 1 de outubro
A Coruña, 26 de setembro de 2018
O presidente da Comisión Académica do
Mestrado Universitario en Técnicas Estatísticas
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