ANNEX III
DOCUMENT D’ACCEPTACIÓ DE LA BECA
DADES PERSONALS
Nom i cognoms:
Número d ’afiliació a la seguretat social:

DNI/NIE:
Data de naixement:
Adreça electrònica de la UdL:

Telèfon de contacte

EXPOSO:
Que m'han concedit una beca d’introducció a la recerca al curs 2019-2020
Títol del projecte

Departament

Accepto la beca que m’ha estat concedida i em comprometo a complir totes les normes
fixades en les bases de la convocatòria.
Així mateix, cas que durant el període de colꞏlaboració, perdi la condició d’estudiant
de la UdL o passi a estar en condicions legals d’obtenir el títol, em comprometo a
comunicar-ho immediatament al Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat.

Lleida,

de

de 2020

Signatura estudiant

Tutor o tutora
Vist i plau

VICERECTORAT D’ESTUDIANTS I OCUPABILITAT
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ANNEX IV
FULL PER AL PAGAMENT – Curs Acadèmic 2019-2020
DADES PERSONALS
Nom i cognoms:

DNI/NIE:
Adreça electrònica de la UdL

Telèfon mòbil

DADES BANCÀRIES –IBAN

Sota la meua responsabilitat declaro que aquestes dades corresponen a un compte
corrent obert a nom meu.
Lleida,

de

de 2020

Signatura

Diligència de conformitat de l’entitat
Aquestes dades coincideixen amb les existents en aquesta entitat financera.
El director o la directora,

Signatura i segell
(* en lloc de la diligència, es pot aportar fotocòpia de la primera pàgina del document
bancari )
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ANNEX V
MODEL DE RENÚNCIA A UNA BECA
DADES PERSONALS
Nom i cognoms:

DNI/NIE:
Adreça electrònica de la UdL

Telèfon mòbil

EXPOSO:
Que havent-me concedit una beca d’introducció a la recerca al curs 2019-2020
Títol del projecte

Departament

SOLꞏLICITO:
Que tingueu en compte la meua renúncia a la beca concedida. El darrer dia de
prestació de la colꞏlaboració ha estat :
Lleida,

de

de 2020
Assabentat/da tutor/a

Signatura de l’estudiant

Signatura tutor/a

VICERECTORAT D’ESTUDIANTS I OCUPABILITAT
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ANNEX VII
INFORME FINAL DE L'ESTUDIANT
DADES PERSONALS
Nom i cognoms:
Telèfon mòbil:
Títol del projecte

DNI/NIE:
Adreça electrònica de la UdL:

Departament

Descripció de les tasques realitzades dins del projecte de recerca en el qual heu participat
com a becari o becària:

S'han ajustat les tasques que heu fet a allò que figurava en la convocatòria?
SÍ NO
En cas negatiu, per què?
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Valoreu el seguiment del tutor o tutora i les orientacions que n’heu rebut ( de l’1 al 10, sent 10
el màxim). Justifiqueu la vostra puntuació.

Valoreu l'interès de les tasques realitzades de cara a la vostra formació i perspectives de
futur. ( de l’1 al 10, sent 10 el màxim). Justifiqueu la vostra puntuació.

Valoreu l'acompliment de les expectatives formatives en relació amb el desenvolupament de
la beca ( de l’1 al 10, sent 10 el màxim). Justifiqueu la vostra puntuació.

Valoreu la formació rebuda ( de l’1 al 10, sent 10 el màxim). Justifiqueu la vostra puntuació.

S'ha complert amb la previsió de la distribució horària i temporal de les activitats?
SÍ NO
Observacions i/o suggeriments:

Lleida,

de

de 2020

Signatura

VICERECTORAT D’ESTUDIANTS I OCUPABILITAT
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ANNEX VIII
SOLꞏLICITUD PER A LA PERCEPCIÓ DE L’AJUT A L’ESTUDI (SI ES FORMALITZA
LA MATRICULACIÓ EN UN MÀSTER UNIVERSITARI DE LA UdL AL CURS 20192020). CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE BEQUES D’INTRODUCCIÓ A LA
RECERCA (CURS 2019-2020). IMPRÈS PER A L’ESTUDIANT SOLꞏLICITANT
DADES PERSONALS
Nom i cognoms:

DNI/NIE:

Telèfon mòbil:

Adreça electrònica:

Màster universitari matriculat a la UdL:

BECA
Títol del projecte

Departament

Declaro haver gaudit de la beca d’introducció a la recerca que figura en aquest
document al curs 2018-2019, i solꞏlicito l’ajut a l’estudi de fins a 500 € per haver fet la
matriculació de fins a un màxim de 60 crèdits en un màster universitari oficial de la UdL
al curs 2019/20.
Lleida,

de

de 2020

Signatura

VICERECTORAT D’ESTUDIANTS I OCUPABILITAT
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