FORMULARI SOL·LICITUD D’AJUT PER CURS D’IDIOMES A CENTRES EXTERNS I PER
SOL·LICITAR LA COMPENSACIÓ D’HORES DE FORMACIÓ EN IDIOMES
Per tal de gaudir de l’ajut i/o sol·licitar la compensació d’hores cal presentar la sol·licitud com a màxim 6 mesos
desprès de la data de fi del curs.
DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i Cognoms
DNI

Extensió telefònica
DADES ACADÈMIQUES

Idioma estudiat

Seleccioneu o escriviu

(1)

Horari de realització

Nivell cursat

(2)

Nivell MECR(1)

Seleccione

Nombre d’hores

Data inici

Data Fi

1.-Si l’idioma o el nivell MECR no apareixen al quadre desplegable del formulari podeu introduir manualment la informació.
2.-Cal indicar els dies de la setmana i hores d’inici i fi de les sessions del curs.

Us preguem respongueu a les següents qüestions sobre els requisits necessaris per gaudir de l’ajut:
Indiqueu
SI o NO

TAULA DE REQUISITS PER GAUDIR DE L’AJUT
1.- Ets PAS o Personal de suport a la Recerca estabilitzat? (3)
2.- Has realitzat el curs fora del teu horari laboral?
3.- El curs és de nivell reglat? (4)
4.- Has rebut anteriorment una subvenció pel mateix nivell?.(5)
5.- Has rebut anteriorment algun altre ajut d’idiomes durant aquest curs acadèmic?. (5)

3.-El personal que sigui Auxiliar o Tècnic de suport a la Recerca amb caràcter NO Estabilitzat tindrà dret a l’ajut quan el projecte al qual estan vinculats es faci
càrrec segons estableixen els criteris generals d’accés a la formació.
4.-Es considera de nivell reglat el curs que té com a resultat l'assoliment d'un nivell oficial recollit a les taules d’equivalència del MECR Marc Europeu Comú de
Referència. El certificat d’assoliment ha de ser emès per alguna escola o centre reconegut per l’ACLES (Associació de Centres de Llengües a l’Ensenyament
Superior) o que consti en alguna de les taules d’equivalència elaborades per la Generalitat de Catalunya.
5.-El PAS té dret a una única subvenció per nivell i any natural. No tindran dret a l’ajut les persones que hagin rebut ajut per cursar un nivell, el suspenguin i el
tornin a sol·licitar.

DADES BANCÀRIES (Necessàries per ingressar l’import de l’ajut)
Titular

(6)

Entitat

Oficina

D.C.

Compte

Núm. Compte corrent
6.-El titular del compte bancari ha de ser el mateix sol·licitant.

COMPENSACIÓ PER FORMACIÓ EN IDIOMES
Sol·licito la compensació d’hores de formació d’idiomes segons Acord de 14 de gener de 2013 .(7)
Hores a compensar (Màxim de 60 hores anuals) .(8)
7.-Acord per establir una oferta formativa que afavoreixi el desenvolupament professional i per fomentar el teletreball del PAS a la UAB.
8.-Si voleu compensar 20 hores addicionals en concepte de formació integral de la persona (segons l’apartat 1b d’aquest acord) podeu fer la sol·licitud a les
convocatòries semestrals de compensació per formació integral.
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PROCÉS I DOCUMENTACIÓ

Per tal de sol·licitar l’ajut i/o compensació has de seguir els següent procés:
1. Emplenar aquest formulari de sol·licitud (Tots els camps del formulari són obligatoris).
2. Adjuntar factura original amb el segell de pagat.
3. Adjuntar còpia del certificat on consti: durada del curs, nivell, dates d’inici i fi, i
avaluació (apte) i la correspondència amb el nivell MECR -Marc Europeu Comú de
Referència-.
4. Presentar aquesta sol·licitud signada i tota la documentació adjunta davant qualsevol
Registre general o auxiliar de la UAB. Podeu consultar els horaris de les oficines de
Registre de la UAB a la següent ruta: www.uab.cat / Seu electronica / Registre General
/ Registre General / Horaris Registre General.

ACCEPTACIÓ
Manifesto haver estat informat dels requisits descrits per gaudir de l’ajut i manifesto que són
certes les afirmacions indicades al present formulari.
Bellaterra, ____ de________________ del 20__

Nom i Signatura_____________________________________________.

Les vostres dades seran incorporades a un fitxer de la Universitat Autònoma de Barcelona per
a la gestió econòmica de l’ajut d’idiomes.
D’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
dades de caràcter personal, podeu exercir, davant la Secretaria General de la UAB, els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les vostres dades personals.
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