SOL·LICITUD

Beques salari Ítaca - Banco Santander
Curs 2016-2017
DADES PERSONALS
Nom i Cognoms:___________________________________________________________
DNI/NIE____________________________ Data de naixement: _____________________________
Adreça:_________________________________________________________________
Codi postal: _________________ Població:__________________
Telèfon fix: ____________________ Telèfon mòbil:________________________
Correu electrònic: _________________________
He participat al Campus Ítaca: SI



NO



DADES DEL CENTRE DE BATXILLERAT
Nom: ___________________________________________________________________________
Població:

__________________________________________________________

DOCUMENTACIÓ





Fotocòpia del DNI/NIE
Certificat de qualificacions, amb la mitjana de l’expedient de batxillerat de la persona candidata.

Escrit breu, original de la persona candidata, en què n’exposi la tria dels estudis universitaris i les
motivacions.
RECORDEU demanar l'Acreditació de caràcter econòmic a efectes de formalitzar la matrícula universitària sense el
pagament dels preus públics dels serveis acadèmics per al curs 2016-2017, en el moment que es publiqui per part
de l'Agaur al web: http://agaur.gencat.cat/ca/inici/
La sol·licitud d'aquest document es farà passat el termini establert de presentació de la beca Ítaca-Santander, però
l'haureu de sol·licitar el més aviat possible ja que la resolució d'aquest tràmit s'ha de consultar obligatòriament per a
comprovar els requisits econòmics familiars abans de la publicació de la llista definitiva.
Atès que es farà la consulta de les dades econòmiques familiars a l’Agència Tributària, es convenient que les dades
fiscals estiguin actualitzades
El/la sotasignat sol·licita participar en la convocatòria de beques salari Ítaca - Banco Santander 2016-2017 i declara que n’accepta les
bases.
Signatura de la persona sol·licitant

----------------------------------------------

Aquest imprès s’ha de lliurar al Registre General de l’edifici del Rectorat de la UAB entre el 6 de juny i el 30 de juny. L’horari del
Registre és de dilluns a divendres de 9:00 a 18:00 També el podeu enviar per correu certificat a: Universitat Autònoma de Barcelona,
Registre General – Edifici Rectorat, 08193 Cerdanyola del Vallès
Les dades facilitades per les persones candidates s’incorporaran a un fitxer de la Universitat Autònoma de Barcelona amb la finalitat de gestionar el procés
de tramitació i resolució de les beques convocades, així com dels pagaments corresponents.
Les dades de les persones beneficiàries seran cedides al Banco Santander, SA per incorporar-les al fitxer del portal de beques.
D’acord amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les persones interessades podran
exercir, davant la Universitat Autònoma de Barcelona, els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades.

Àrea d’Afers Acadèmics – Beques
Consulta.Beques@uab.cat

