Administració de Bellvitge
Oficina de Recerca
Pavelló de Govern
Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge
Feixa Llarga, sn
08907 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Tel. (93) 4021097
Fax (93) 4021400

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS
PER A RETENCIÓ DE TALENT DEL CAMPUS DE BELLVITGE

DADES PERSONALS
Primer cognom

Segon cognom

NIF

Lloc de naixement

Nom
Data de naixement

Adreça (carrer, número i pis)

Codi Postal

Població i província

Telèfon 1

Adreça electrònica

Telèfon 2

DADES ACADÈMIQUES
Titulació

Universitat d’expedició

Any de finalització dels estudis

Mitjana expedient acadèmic de la llicenciatura (1)

Títol de projecte de tesi

Data sol·licitud inscripció

Director de la tesi

Departament on es realitza

El/la sotasignat/da DEMANO ésser admès/esa a la convocatòria d’ajuts per a Retenció de Talent
del Campus Bellvitge.
DECLARO que són certes les dades i la informació consignades en aquesta
sol·licitud i que em sotmeto, en cas d’esdevenir beneficiari de l’ajut
demanat, a les condicions que estableix la convocatòria.

DEGÀ DE LA FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT-CAMPUS BELLVITGE UB

DECLARO SOTA JURAMENT O PROMESA que no exerciré cap activitat retribuïda en el sector
públic ni privat a partir de l’1 de novembre de 2021.
(resta exclosa d’aquesta declaració l’excepció contemplada a la base 3 de l’annex 1)
Signatura:

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
a) Expedient acadèmic en el qual constin les notes del títol oficial de Grau o equivalent i
master (original o fotocòpia compulsada). Certificat oficial d’equivalències per a titulacions
estrangeres.
b) Breu memòria del projecte de recerca a realitzar durant el període de concessió de l’ajut
amb el vist-i-plau del director.
c) Breu currículum de l’equip investigador al qual s’integra el beneficiari.
d) Acreditació de la preadmisió en un programa de doctorat de la UB.
e) Justificant d’estar al corrent del pagament de la matrícula de doctorat.
f)

Declaració jurada de no percebre cap remuneració (s’inclou a l’imprès de sol·licitud)

OBSERVACIONS
(1) Es calcularà la mitjana de la puntuació obtinguda
llicenciatura:
Aprovat
Notable
Excel·lent
Excel·lent i MH

en les qualificacions de les assignatures en la
1
2
3
4

punt
punts
punts
punts

