
ANNEX I
SOL·LICITUD DE BECA   PER A LA REALITZACIÓ D’ESTUDIS OFICIALS DE MÀSTER UNIVERSITARI EN LA   

UNIVERSITAT JAUME I DURANT EL CURS  2017/18
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 17337

DADES PERSONALS
COGNOMS, NOM: Núm. de DNI / NIE / PASSAPORT: 

LLOC DE NAIXEMENT: NACIONALITAT: SEXE:
  HOME  DONA

DOMICILI ACTUAL: LOCALITAT: 

CODI POSTAL: PROVÍNCIA: PAÍS: 

TELÈFON: TELÈFON MÒBIL: ADREÇA ELECTRÒNICA: 

DADES ACADÈMIQUES
TITULACIÓ AMB LA QUAL S’ACCEDEIX AL MÀSTER:

UNIVERSITAT: PAÍS: 

NOTA MITJANA DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC: ANY DE FINALITZACIÓ DELS ESTUDIS QUE DONEN ACCÉS 
AL MÀSTER: 

INFORMACIÓN DEL MÀSTER
DENOMINACIÓ DEL MÀSTER: 

DATES DE REALITZACIÓ: IMPORT DE LA MATRÍCULA: 

DOCUMENTACIÓ QUE S’HI ADJUNTA (marqueu les caselles corresponents)

1. Fotocòpia del document d’identitat: DNI, NIE o passaport, segons corresponga.
2. Fotocòpia del títol acadèmic o del resguard del dipòsit per a obtindre’l.
3. Certificat original o fotocòpia compulsada (sense compulsar per a l’estudiantat de la Universitat Jaume I) de l’expedient acadèmic, amb 

esment de la nota mitjana expressada en una escala de l’1 al 10 ó de l’1 al 4.
4. Certificat de residència fiscal emès per l’autoritat competent del país de residència (només en cas de no tindre la residència fiscal a 

Espanya)
5. Justificació de la preinscripció o de la matrícula en el màster per al qual se sol·licita la beca.

El/La sotasignat
1) Declare sota la meua expressa responsabilitat que són certes i constatables les dades que figuren en aquesta sol·licitud i en la documentació  
que l’acompanya, així com la meua disponibilitat per a aportar-ne qualsevol document acreditatiu.
2)  Complisc  els  requisits  exigits,  i  em compromet  a  complir  les  obligacions  indicades en la  convocatòria,  en  el  cas  de ser  la  persona 
beneficiària.
3) Accepte les bases de la convocatòria en la seua totalitat, i sol·licite ser admès/a en el procés selectiu.
I  per la present  autoritze a que les meues dades personals siguen cedides al Banco Santander, gràcies al mecenatge del qual es convoquen 
aquestes beques , amb les següents finalitats:
  per a la incorporació dels mateixos al fitxer de l'actual Portal de Beques Santander www.becas-santander.com, o del que li substitueix,  
facilitant-li a l'usuari la informació que necessite per als seus estudis i serveis en els quals puguen estar interessats.
  per a finalitats estadístiques així  com per a l'estudi  de la utilització dels serveis  per part  dels usuaris,  el  disseny de nous serveis,  i  
l'enviament d'informació tècnica i operativa sobre els seus serveis perquè l'usuari es beneficie de tots ells.
  per a l'enviament d'informació sobre productes propis del Banc, així com informació institucional del mateix. 
Signatura:

En________________________________, de/d’ ________________________de 201_

En compliment de la LOPD, Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de 1999, les dades personals seran incorporades a un fitxer propietat  
de la Universitat Jaume I i de la Fundació General de la Universitat Jaume I, les quals es compromet a no fer un ús distint d’aquell per al qual  
han estat sol·licitades. Es podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit presentat a ambdues  
entitats.

VICERECTORAT D’ESTUDIANTS OCUPACIO I INNOVACIÓ EDUCATIVA DE LA UNIVERSITAT JAUME I


	ANNEX I
	SOL·LICITUD DE BECA PER A LA REALITZACIÓ D’ESTUDIS OFICIALS DE MÀSTER UNIVERSITARI EN LA UNIVERSITAT JAUME I DURANT EL CURS 2017/18
	DADES PERSONALS
	DOCUMENTACIÓ QUE S’HI ADJUNTA (marqueu les caselles corresponents)


	HOME: Off
	DONA: Off
	1. Fotocòpia del document d’identitat: DNI, NIE o passaport, segons corresponga: Off
	2. Fotocòpia del títol acadèmic o del resguard del dipòsit per a obtindre’l: Off
	5. Justificació de la preinscripció o de la matrícula en el màster per al qual se sol·licita la beca: Off
	per a la incorporació dels mateixos al fitxer de l'actual Portal de Beques Santander www.becas-santander.com, o del que li substitueix: Off
	per a finalitats estadístiques així com per a l'estudi de la utilització dels serveis per part dels usuaris, el disseny de nous serveis, i: Off
	per a l'enviament d: Off
	de/d: 
	de 201: 
	PrintButton1: 
	EmailSubmitButton1: 
	CheckBox1: 0



