 Formulari vàlid per les opcions «Registre de sol·licituds identificant-me amb
usuari i contrasenya UdL» i «Registre de sol·licituds identificant-me amb
targeta UdL o DNI electrònic» de la instància genèrica de la seu electrònica

 Formulario válido para las opciones «Registro de solicitudes identificándome
con usuario y contraseña UdL» y «Registro de solicitudes identificándome con
tarjeta UdL o DNI electrónico» de la instancia genérica de la sede electrónica

NOTA!

¡NOTA!

Ompli aquest
formulari amb
Acrobat
Reader

Rellene este
formulario con
Acrobat
Reader

No utilitzeu el
visor PDF del
vostre navegador

No utilice el visor
PDF de su
navegador

ANNEX 1
SOL·LICITUD D’AJUT PER A LA FORMACIÓ O L’ACREDITACIÓ D’UNA TERCERA
LLENGUA PER A ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
CURS 2019-2020

DADES DEL SOL·LICITANT
PRIMER COGNOM:

SEGON COGNOM:

DNI – NIE

NOM:

TELÈFON FIX:

MÒBIL:

ADREÇA ELECTRÒNICA
NOTIFICACIÓ :

A

EFECTES

DE

DADES ACADÈMIQUES DE L’ESTUDIANT

CENTRE
TITULACIÓ
REPS ALTRES TIPUS D’AJUTS PER AQUEST MATEIX CONCEPTE AQUEST CURS?

QUINS?:

IMPORT:

MODALITAT PER LA QUAL DEMANES AJUT (Marca)
A (prova)
Idioma:
Idioma:
Nivell:
Nivell:
Cost:
Cost:

B ( curs)

Has realitzat la prova o el curs a l’Institut de Llengües de la UdL? Si

No
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DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA:
Sol·licitud normalitzada
Certificat del curs o de la prova, cas que no s’hagi realitzat a l’Institut de Llengües
de la UdL
Rebut del curs o de la prova, cas que no s’hagi realitzat a l’Institut de Llengües de
la UdL
Document de responsabilitat de la veracitat dels documents presentats

Lleida, a data de la signatura electrònica

VICERECTORAT D’ESTUDIANTS I OCUPABILITAT
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ANNEX 2
DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT DE LA VERACITAT DELS DOCUMENTS
PRESENTATS PER LES PERSONES INTERESSADES
Nom
Cognoms
Amb DNI

, adreça de correu electrònic

Telèfon mòbil

i domicili

Codi postal

i Població

MANIFESTO:
1. Que els documents que he de presentar en el marc del procediment:
“Convocatòria d’ajuts per a la formació i l’acreditació d’una tercera llengua per a
estudiants de la Universitat de Lleida, curs 2019-2020” són còpies fidedignes
dels documents originals.
2. Que em responsabilitzo de la veracitat de les esmentades còpies.
3. Que he estat informat de la possibilitat d’haver d’exhibir els originals per
confrontar les còpies presentades, quan hi hagi dubtes derivats de les còpies o
la rellevància del document en el procediment així ho exigeixi.

Lleida, a data de la signatura electrònica

VICERECTORAT D’ESTUDIANTS I OCUPABILITAT
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Adjunció d’altres documents complementaris a
aquest formulari
Adjunción de otros documentos complementarios a
este formulario
Adjunta (8 MB en total)...
Mostra i gestiona adjunts / Muestra y gestiona adjuntos

