
 

Programa d’Ajuts a l’Estudi de la UAB 
 

 

Ajut que sol·liciteu 

CONVOCATÒRIA GENERAL D’AJUTS DE COL·LABORACIÓ. CURS 2013-2014 

 

Dades personals 

Nom Primer cognom Segon cognom 

NIF/NIE (aporteu fotocòpia) Adreça electrònica 

Carrer/avinguda/plaça i número                                                                 Codi postal 
 

Població 
 

Mòbil Telèfon 
 

Estudis Centre 

Grau 
 

Diplomatura 
 

Llicenciatura 
 

Màster 
 

 

Ajuts amb dedicació completa 

Codi Ordre 
preferència 

Renova                                                           Destinació 

1 - 13  Suport als Consells d’Estudiants 

17  Suport Programa Competicions 

MOLT IMPORTANT: Al seleccionar aquesta opció estàs sol·licitant el codi de destinació corresponent a la facultat on 
s’imparteixen els estudis per als que sol·licites aquest ajut 

 
 

 

Codi 
Ordre 

preferència  
Renova                                                           Destinació 

14  Activitats Promocionals 

15  Saló de l’Ensenyament 

Assenyaleu a quina plaça voleu optar. Si opteu a més d’una plaça indiqueu-ne l’ordre de preferència 

 
1. La persona interessada accepta que les comunicacions resultants d’aquest procés es facin mitjançant l’adreça electrònica que 
indica al document de sol·licitud. 
2. Les vostres dades personals formaran part d’un fitxer de la UAB amb la finalitat de gestionar els processos d’Ajuts de 
col·laboració. Les dades corresponents a la vostra adreça de correu electrònic podran ser cedides als òrgans  i als col·lectius que, 
en l'àmbit exclusiu de la UAB,  desenvolupen iniciatives relacionades amb la vostra activitat a la UAB en relació amb l'ajut de 
col·laboració que sol·liciteu. En el cas que no autoritzeu aquesta cessió, marqueu la casella corresponent.   
Us recordem que, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Caràcter Personal, teniu el dret de revocar, en qualsevol 
moment, el consentiment atorgat, així com exercir, davant de la  UAB, als drets d’accés, de rectificació, cancel·lació i d’oposició 
de les vostres dades. 
 

Marqueu amb una creu només en el cas que no autoritzeu les cessions previstes en aquest document 
 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),   ____ de/d’      _____________ de _______ 
 
                             (Firma del/de la sol·licitant) 
 
 
 
 
 
 
 

Us recordem que durant el mes d’agost el punt d’entrega presencial de sol·licituds serà el Punt central de registre del Rectorat i 
que l’horari d’atenció és de dilluns a divendres, de 9 a 14 h 

 
Comissió d’Afers d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona 
 
D’acord amb el  DOGC  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 Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/2000, de 13 de 
gener, us comuniquem que el termini per a la resolució i la notificació de la vostra sol·licitud és de quatre mesos a comptar des 
de la data de presentació de l’escrit esmentat; així mateix, si en el termini assenyalat no s’hagués produït la notificació de la 
resolució, podreu entendre que la vostra sol·licitud ha estat acceptada. 


