Convocatòria d’ajuts per a estudiants en situació de refugi
amb vinculació al Programa d’Acollida
I Convocatòria de Beques UAB Refugi

FORMULARI DE SOL·LICITUD
DADES PERSONALS
Nom

Cognom/s

NIE o Passaport

Data de naixement

Lloc de naixement

Carrer
Població
Telèfon

CP
Correu electrònic

INFORMACIÓ ACADÈMICA
Tipus d’estudis

Grau

/ Màster Oficial

Nom dels estudis a realitzar a la UAB

Matriculació als estudis
Sí

/ No

Itinerari estudis
Dedicació complerta
Dedicació parcial

Pàgina 1 de 4

Nacionalitat

SITUACIÓ SOCIAL I ALTRES AJUTS O PRESTACIONS
Concessió ajuts per a l’estudi en situacions d’emergència / Pr. Finestreta UAB 2019-2020
Sí

/ No

Inclusió al Programa Estatal de Refugi
Sí

/ No

Vinculació entitats refugi i asil
Sí

/ No

Entitat social de referència

Si s’escau, nom i contacte professional de referència

Prestacions socials o altres ajuts rebuts en concepte del sol·licitat en aquesta convocatòria
Objecte de l’ajut

Organisme que concedeix

Import
€
€
€
€
€
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IMPORT SOL·LICITAT

Material

MATERIAL DOCENT
Característiques

Import sol·licitat
€

Trajecte

TRANSPORT PÚBLIC
Títol de transport
(títol*nombre*preu)

Import sol·licitat
€

Aparell

TECNOLOGIA PER A L’ESTUDI
Característiques

Import sol·licitat
€

Material

MATERIALS PER A PRÀCTIQUES CURRICULARS
Característiques

Import sol·licitat (3)
€

Altres despeses directament relacionades amb la continuïtat als estudis
Concepte
Import sol·licitat
€

TOTAL SOL·LICITAT (fins a un màxim de 2.000 €)

EXPLICACIÓ DELS IMPORTS SOL·LICITAT
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€

DOCUMENTACIÓ QUE S’ANNEXA
(a emplenar per la Fundació Autònoma Solidària)
Nom del document

Validació FAS

Fotocòpia del document d’identitat de la persona sol·licitant
Sí
Fotocòpia de la matrícula universitària del curs 2019-2020 formalitzada o, Sí
en el seu defecte, document d’acceptació a estudis oficials i públics UAB.
Document sol·licitud beca emergència UAB 201 -2020
Sí
altra documentació
Sí

/ NN
/ NN
/ NN
/ NN

FORMALITZACIÓ DE LA SOL·LICITUD
-

Amb la signatura i presentació d'aquesta sol·licitud, la persona sol·licitant manifesta que
coneix i accepta, de manera íntegra, les bases que regulen la present convocatòria.

-

La presentació d’aquesta la sol·licitud implica l’autorització de la Fundació Autònoma
Solidària per verificar, en coordinació amb d’altres institucions, les dades necessàries per
resoldre la convocatòria.

-

La presentació de la sol·licitud implica la declaració del sol·licitant que son certes les dades
d’aquesta sol·licitud, així com tota la documentació adjunta; i que la inexactitud de les
circumstàncies declarades o de la documentació presentada donarà lloc a la denegació o
revocació de l’ajut.

-

A través de la signatura i registre d’aquest document, es sol·licita a la FAS un import total de
euros en concepte de:
Material docent
Transport públic
Tecnologia per a l’estudi
Material pràctiques curriculars
Altres despeses directament relacionades amb els estudis a la UAB

Data:

Signatura:

Segell FAS:

Informació bàsica sobre protecció de dades en aquest enllaç
Responsable
Fundació Autònoma Solidària (FAS)
Finalitat
Gestionar el Programa d’Acollida de Persones en cerca de refugi i les línies
d’ajuts i beques gestionades per l’entitat amb l’objectiu d’oferir a les persones
serveis i recursos del seu interès
Legitimació
Consentiment de la persona interessada
Destinataris
Les vostres dades es comunicaran a tercers
Drets
Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat,
oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació
Informació addicional
Podeu consultar-la a la nostra pàgina web
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