Sol·licitud de matrícula com a becari/a condicional
Curs 2017-2018
DADES PERSONALS
Cognoms i nom:
Telèfon:

DNI:
Correu electrònic:

Estudis:

NIP:

NIA:

BECA SOL·LICITADA:
(1) Beca de Caràcter General i de Mobilitat

(11) Doctorat Industrial

(3) FPU

(2, D, E i F) Beques específiques MSP/MSL

(3) FPI

(5) Becari UPF (Només PIF)

(4) FI

(L) Ajuts de matrícula per estudiants de màster
(descompte de 2.000 € sobre crèdits matriculats)

(6) MAEC - AECID
(G) Fundació Carolina
(K) Beques Fundació La Caixa-UPF
(estudiants de Doctorat)
(10) Exempt per conveni

Ajuts de matrícula finançats pel Departament amb
fons del Foment o propis:
(H) Tots els crèdits matriculats
(B) Fins 2.000 €
(C) Fins 1.500 €

DECLARO (selecciona una de les dos opcions):
Que he presentat la sol·licitud de la beca assenyalada a l'apartat anterior, per la qual cosa adjunto còpia de la
sol·licitud presentada
Que presentaré la sol·licitud de la beca assenyalada a l'apartat anterior, i que faré arribar una còpia de la sol·licitud
presentada a la secretaria dels meus estudis
SOL·LICITO:
Matricular-me com a becari/a condicional i estar exempt/a del pagament dels preus públics de la matrícula fins la
resolució de la beca o fins al final del curs 2017-2018.
AUTORITZO:
A que la Universitat Pompeu Fabra reclami, en nom meu, l'ajut corresponent a la matrícula al ministeri o organisme
competent de la resolució.
EM COMPROMETO:
A abonar aquells imports de la matrícula que no estiguin coberts per la beca o l'import íntegre en cas de no obtenir-la.
Signatura del/de la sol·licitant:

Segell i data

Aquestes dades 'incoporaran i es tractaran en fitxers de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de gestionar el servei públic d'ensenyament superior que li és propi. En conseqüència, aquestes
dades es destinaran a complir les funcions que deriven de la relació de l'estudiant amb la Universitat, les quals es troben descrites en la resolució de creació del fitxer de gestió acadèmica (resolució
de 27 de juny de 2003), a més de la difusió d'informació, productes i acativitats de la UPF i el manteniment de relacions institucionals de la UPF (resolució de 8 de març de 2004). Únicament es preveu
cedir-les a tercers quan la cessió estigui autoritzada per llei (Tresoreria General de Seguretat Social), a altres administracions per a l'exercici de competències iguals o que versin sobre les mateixes
matèries (Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació; Ministeri de Ciència i Innovació) i quan sigui necessari per desenvolupar la relació jurídica amb la persona interessada
(entitats bancàries per gestionar el cobrament de la matrícula ; Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca). L'òrgan responsable dels fitxers de la Universitat és el gerent. Es poden exercir els
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent, adreçada a l'Àrea de Docència. Vicegerent, Universitat
Pompeu Fabra, Plaça de la Mercè, 10-12, 08002 Barcelona.

