
La validesa d’aquesta sol·licitud resta condicionada a la presentació en qualsevol de les Oficines de Registre de la UB, adjuntant la documentació 
requerida i dins del termini establert a la convocatòria. 

VICERECTOR DE DOCTORAT I PROMOCIÓ DE LA RECERCA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

PR411 Beques i ajuts a l’estudiant 

Beques de Personal Investigador 

en Formació 

Beques i Ajuts a l’Estudiant  

Travessera de les Corts, 131-159 

08007 Barcelona 

Tel. +34 93 402 17 75 

beca.predoctoral@ub.edu 

www.ub.edu/beques/3rcicle 

SOL·LICITUD D’UN AJUT PREDOCTORAL PER REALITZAR UNA ESTADA FORMATIVA O ASSISTIR A ESCOLES 
D’ESTIU PER ALS BENEFICIARIS DELS AJUTS APIF DE LA UB. CONVOCATÒRIA 2019. 

Dades del sol·licitant 

Cognoms                                                                              _______       Nom __________________   DNI/NIE ____________________ 
Adreça ______________________________________________ Població ____________________ Codi Postal ______________ 
Telèfon mòbil _____________________________________                     Correu electrònic _______________________________

Dades acadèmiques 

Departament / Institut de recerca  ____________________________________________________________________________ 
Programa de doctorat ______________________________________________________________________________________ 

Dades de l’estada o del curs d’estiu 

País de destinació _________________________________________________ Localitat  _______________________________ 
Centre de destí __________________________________________________________________________________________ 
Nom de l’investigador responsable: __________________________________________________________________________ 
Data d’inici de l’estada (dd/mm/aaaa)  ______________________________  Data de finalització  ________________________ 
En cas d’escola d’estiu,   indiqueu el preu d’inscripció (en euros)  ______________ 

Menció europea del títol de doctor (12 setmanes)  (si)  SI       (no)    N O  

Consulta de fons bibliogràfic   (si)  S  I   (no)  N  O                                 Sol·licita l’ajut per fer estades Montcelimar (si) S I   (no)   N O 

Documentació que adjunta a aquesta sol·licitud 

Fotocòpia DNI/NIE. 

Acreditació d’admissió del centre receptor o de l’escola d’estiu. 

Breu descripció del pla de treball a realitzar durant l’estada amb el vistiplau del director de tesi, del director del 
departament o institut de recerca i del coordinador del programa de doctorat. 

Fotocòpia número IBAN del compte corrent bancari del qual el sol·licitant és titular. 

Curriculum Vitae. 

Autorització de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat (en cas d’estades de 12 setmanes). 

Així mateix DECLARO: 
-Que són certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquesta sol·licitud i que reuneixo els requisits exigits a la

convocatòria d’estades formatives pels beneficiaris d’un ajut APIF.
-Que no gaudeixo de cap altra estada concedida per qualsevol entitat pública i privada i que informaré degudament a la Secció de
Beques de Personal Investigador en Formació en cas que se’m concedeixi.
-Quedo assabentat/da que si manca algun document es requerirà que l’adjunti en el termini màxim de 10 dies i, en cas que no ho 
faci així,  es considerarà que desisteixo de la meva petició, un cop feta la resolució dictada a l’efecte. Aquest requeriment es farà
mitjançant una llista de reclamació de documents que es penjarà a la pàgina web de la Secció de Beques de Personal Investigador
en Formació http://www.ub.edu/beques/3rcicle/.
-Que no estic inclòs/a en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de
Subvencions.
-Que soc titular del compte bancari i que les dades facilitades han estat comprovades i són correctes.
-Que he llegit el dret d’informació inclòs a la base 7 de la convocatòria d’estades formatives pels beneficiaris d’un ajut APIF.

Signatura  Barcelona,     de/d’       de 2019 

http://www.ub.edu/beques/3rcicle/
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