ANNEX I
Sol·licitud d’ajut Campus d’Excel·lència Internacional. Mobilitat d’investigadors en el marc
del programa “2022-23 LERU PHD Exchange Scheme”
DADES PERSONALS
Cognoms

Nom

Lloc i data de naixement

Nacionalitat

Núm. de DNI / passaport / document identificació UE
A efectes de notificacions la persona interessada assenyala el següent domicili:
Av., carrer o plaça i número
Localitat
Codi Postal
Província

País

Telèfon

Correu electrònic
UNIVERSITAT I DURADA DE L’ESTADA
Universitat on es realitzarà l’estada (cal emplenar les tres prioritats):
Prioritat 1: __________________________________________________
Prioritat 2: __________________________________________________
Prioritat 3: __________________________________________________
Sol·licito una estada de _________ setmanes, durant el període comprés entre el ............. i el .............................
Sol·licito ésser admès/admesa a la convocatòria d'ajuts de mobilitat dins el programa de mobilitat de
doctorands “2022-23 LERU PHD EXCHANGE SCHEME”
Autoritzo la utilització de les meves dades personals amb la finalitat de lliurar-me informació que pot ser
del meu interès i de les previsions de les bases de la convocatòria.
Dono el meu consentiment en relació amb la recepció per mitjans electrònics de les comunicacions
corresponents al respecte de la present convocatòria (en el cas de no marcar cap opció, s’entendrà que
NO
SÍ que es dóna consentiment): SÍ
DECLARO que són certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquesta sol·licitud, que reuneixo
els requisits exigits a la convocatòria i que no estic gaudint de cap altre estada concedida per cap entitat
pública o privada, i que en cas que se’m concedeixi informaré degudament a la Unitat de Beques i Ajuts
a l’Estudiant de la UB, per tal de donar compliment a la base IX.
Barcelona, ______ d_________________________ de 20_
(signatura)
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Documentació presentada amb la sol·licitud:
Pla de treball a realitzar a la Universitat de destí
Escrit d’autorització de la direcció de tesi
Curriculum vitae en anglès
Carta de motivació
Copia en pdf del formulari de la web de la LERU degudament emplenat
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