Universitat:

Curs acadèmic:

DRAC Formació avançada
Curs 2019 - 2020
DADES DEL SOL·LICITANT
Cognoms, nom:

NIF (cal que adjunteu còpia):

Adreça durant el curs acadèmic:

Núm.:

Tel.:

Codi postal:

Adreça permanent:
Tel.:

Població:
Núm.:

Codi postal:

Població:

Adreça electrònica:
Titulació que està realitzant:

Any acadèmic d’inici:

Programa de doctorat i de màster oficial universitari en què esteu inscrit/a (cal que adjunteu còpia
compulsada del full de matrícula):

DADES DE L’ACTIVITAT QUE ES REALITZA
Objecte de l’estada (si us plau marqueu l’opció que calgui):
Curs 

Seminari 

Estada de recerca 

Altra activitat: (indiqueu)_____________

Data de realització:
Universitat de destinació:
Centre:
Departament/Institut:

Tel.:

Import de l’ajut sol·licitat (cal que adjunteu còpia de la 1a pàgina de la llibreta del C/C):

Descripció i pressupost de l’activitat (si escau, utilitzeu un full addicional) (les despeses de desplaçament

s’han de consignar d’acord amb el quadre d’ajuts al desplaçament)

OBSERVACIONS (si us plau, consigneu aquí si hi ha algun detall que s’hagi de tenir en
compte)

L’interessat1:

Signat:

VIST-I PLAU DE LA UNIVERSITAT DE DESTINACIÓ2
Per la universitat d’origen

Per la universitat de destinació

El director de tesi:

El cap de departament:

1

2

El signant coneix les condicions del programa DRAC i de l’acció per a la qual sol·licita l’ajut.
Aquest vistiplau només serà necessari en cas d’haver sol·licitat fer una estada departamental.

En emplenar aquest formulari, esteu acceptant les condicions legals i la política de privacitat de la vostra universitat.
Les dades de caràcter personal que faciliteu seran incloses en els fitxers de la vostra universitat, per a gestionar la vostra
sol·licitud i qualsevol altra activitat que organitze i/o gestione. Aquestes dades es podran fer servir, així mateix, per a
mantenir-vos informats a través de qualsevol mitjà de comunicació sobre cursos i beques i sobre informació general de la
institució i dels seus productes i activitats. Els resultats podran publicar-se en la pàgina web de la vostra universitat i en els
punts habituals de la universitat/s que en formen part. Podeu accedir, rectificar, oposar-vos i cancel·lar les dades adreçantvos al Delegat de Protecció de Dades de la vostra universitat.
❏ Accepte la política de privacitat i autoritze el tractament de les meues dades per tal de poder rebre informació dels actes i
les activitats que organitza la meua universitat, per mitjans electrònics o correu convencional.

