
file_0.jpg

file_1.wmf



Punt d'Atenció a Usuaris
Serveis a Usuaris
Àrea de Tecnologies 

 Pavelló Rosa (Recinte Maternitat)
 Trav. de les Corts, 131-159
 Tel. 934 021 687


	Cal que feu arribar aquesta sol·licitud per correu intern a:

Administració de l’Àrea de Tecnologies 
Pavelló Rosa (Recinte Maternitat)
Trav. de les Corts, 131-159 
	 (*) Els camps marcats amb un asterisc s'han d'omplir obligatòriament.
	(**) ADVERTÈNCIA: El codi d'accés i el password caducaran a l’any de la seva concessió.



ALTA DE CODI D’USUARI DE GPR
FULL DE SOL·LICITUD PER ACCEDIR A L’APLICACIÓ GPR (Gestió de Projectes de Recerca) PER A PERSONAL OCASIONAL A LA UB

Dades de l’Investigador Principal del projecte (dades indispensables):
Nom i cognoms*:
DNI + lletra (o equivalent) *:

Unitat i/o departament:
Edifici i/o facultat:

Telèfon:
Fax:


Dades personals de la persona a qui es destina el codi :
Nom*:
1r cognom*:
2n cognom*:

DNI + lletra (o equivalent) *:
Data de naixement *:             
Sexe:

Nacionalitat:

Adreça de correu per a comunicacions:
Carrer:

Població:
Codi Postal:

País:
Telèfon:
Adreça de correu electrònic: 



Dades del lloc de treball:
Unitat i/o departament:
Edifici i/o facultat:

Telèfon:
Fax:

Període de vigència  del codi (màxim 1 any **):
Data d’inici:  __  /  __  / ____ (dd / mm / aaaa)          Data de finalització**:       __  /  __  / ____ (dd / mm / aaaa)




Com a sol·licitant accepto que la condició d’usuari comporta l’acompliment de totes les normes establertes per la Universitat de Barcelona per la utilització d’aquest aplicació. A més accepto la responsabilitat que es derivi de la seva utilització i de la informació generada.
 
Signatura del/de la sol·licitant *




Barcelona, ___ d _____________ de 20___ * 
Com a Investigador/a Principal de projecte corroboro que les dades anteriorment expressades són certes





Signatura del/de la Investigador/a Principal del projecte 
(ha de tenir contracte amb la UB) 






