
Sol·licitud d’ajut per col·laborar en les enquestes per a l’avaluació 
de l’actuació docent del professorat 

Beca/ajut que sol·liciteu 

Fases 1 i 2 Fases 1 i 2 i períodes especials 

Dades personals 
Nom Primer cognom Segon cognom 

DNI/NIE Adreça electrònica 

Carrer/avinguda/plaça i número 

Codi postal Població Província Telèfon 

Centre on feu els estudis (facultat/escola universitària) 

Estudis Diplomatura Llicenciatura Curs 

La persona interessada accepta que les comunicacions resultants d’aquest procés es facin mitjançant 
l’adreça electrònica.

Dades bancàries 
Codi Entitat Codi Oficina Dígit control Número de compte 

Heu d’aportar la fotocòpia del compte o de la llibreta on consti l’entitat, l’ oficina, el dígit de control i el 
núm. de compte on el sol·licitant vol que li ingressin l’import de la beca. En aquest compte o llibreta ha de 
figurar el sol·licitant. 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), ____ de/d’ _____________ de _______ 

Signatura de la persona interessada 

Comissió d’Ajut a l’Estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona 

D’acord amb el  DOG  Núm. 3115 de 6.4.2000,  Resolució  de 17 de març de 2000, per la qual es fa públic l’acord de 
la Junta de Govern sobre l’adequació de procediments administratius en matèria acadèmica a la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, del Règim Jurídic de les Adm inistracions Públiques i de l Procediment Administratiu Comú, modificada 
per la L lei 4/2000, de 13 d e gener, us co muniquem q ue el termi ni p er a la resol ució i la notificac ió de la vostra 
sol·licitud és d e quatre meso s a comptar des de la data de presentació de l’escrit es mentat; així m ateix, si en el 
termini assenyalat no s’hagués produït la notificació de la resolució, podreu entendre que la vostra sol·licitud ha estat 
acceptada. 



Fitxa tècnica per a col·laborar en les enquestes per a 
l’avaluació de l’actuació docent del professorat de la 
UAB 

Heu col·laborat anteriorment en les enquestes?

 SÍ NO 

Assenyaleu l’horari per ordre de preferència (1r, 2n i 3r) 

Franja matí 

De 8:00 a 14:00 

Franja tarda 

De 13:30 a 20:30 

Franja indistinta 

De 8:00 a 20:30 

Documentació que s’adjunta 

Certificat del núm. del compte o de la llibreta on consti l’entitat, l’ oficina, dígit de control i el 
núm. de com pte on el sol·licitant vol que li ingr essin l’import de la beca. En aquest compte o 
llibreta ha de figurar el sol·licitant. 

Haureu d’editar des d’aquesta web la sol·licitud i presentar-la firmada juntament amb una 
còpia i tota la documentació requerida. 

Les vostres dades seran incorporades a un fitxer de la UAB amb la finalitat de la tramitació i resolució de la 
beca/ajut que heu sol·licitat. Les dades que us sol·licitem són imprescindibles per a la finalitat assenyalada, i 
la falta de qualsevol d'elles faria inviable aquella finalitat. 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de Caràcter Personal, teniu dret a exercir, 
davant la UAB, els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició respecte a les vostres dades 

Termini i lloc de presentació de sol·licituds: 

Del 19 de setembre al 5 d’octubre a la Gestió Acadèmica del teu Centre o per correu certificat a:
 
Universitat Autònoma Barcelona
Àrea Afers Acadèmics
Edifici del Rectorat
Campus universitari
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
 
 
 
 
 
 
 
Resolució: es pu blicarà el dia 18 d'octubre de 2011 al We b: www.uab.cat/estudiants/ -beques d’estu di i als 
taulons d’anuncis dels centres. 

rvidal
Cuadro de texto
NIF O NIEAutònoma       aa  



Full complementari al formulari de sol·licitud d’ajut 
per a col·laborar en les enquestes per a l’avaluació de 
l’actuació docent del professorat de la UAB. 

COL·LABORACIÓ FASE 1 i 2  
COL·LABORACIÓ FASE 1 i 2 i períodes especials 

NOM 
COGNOMS 
NIF 

DOMICILI FAMILIAR 
Carrer, Plaça, Avinguda…….. 
Número 
Població 
Codi Postal 
Telèfon 

DOMICILI DURANT EL CURS 
Carrer, Plaça, Avinguda…….. 
Número 
Població 
Codi Postal 
Telèfon 

TELÈFON MÒBIL DE L’ALUMNE 

ADREÇA ELECTRÒNICA DE L’ALUMNE @ 
@ 

Escola/facultat on curses estudis 




