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CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A ESTADES A LA UDL D’INVESTIGADORS VISITANTS
ANYS 2018 - 2019

Dades del sol·licitant
DNI/NIE/Passaport:
Cognoms:

Nom:

Departament:
Categoria acadèmica:

Categoria grup de recerca: A1 - SGR2014 IP UdL Finançat
Telèfon:

Correu electrònic UdL:

Dades de l’investigador visitant
DNI/NIE/Passaport:
Cognoms:

Nom:

Centre:
País:

Ciutat:

Categoria:

Dades de l’activitat
Títol de l’activitat:
Data inici:

Data finalització:

Activitats obertes complementàries:
Projecte de recerca on s’emmarca:

Pressupost detallat
Despesa viatge (€):

Despesa estada (€):

Origen del cofinançament (€):

Cofinançament (€):
Total sol·licitat (€):

Doneu el vostre consentiment per rebre totes les notificacions referents a aquesta convocatòria
per mitjans electrònics?
Sí
No
Vist-i-plau del coordinador del grup de recerca

Signatura electrònica

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de
caràcter personal facilitades, són necessàries per a les finalitats pròpies de la Universitat de Lleida. La manca d'alguna d'aquestes dades o de
l'autorització per tractar-les i comunicar-les impossibilita el procés que heu iniciat.
Amb la signatura d'aquesta sol·licitud confirmeu que n’heu rebut informació i doneu el consentiment exprés per a l'accés a les dades
personals esmentades anteriorment i per al seu tractament i comunicació. Com a titular de les dades, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, oposició o
cancel·lació mitjançant un escrit adreçat a la persona responsable del fitxer a la Universitat de Lleida, plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida.
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Descripció detallada de l’activitat de recerca que es vol dur a terme (màxim 1000 paraules)

Projecte o projectes de recerca vigents a la UdL en què s’emmarca l’activitat

Justificació de l’interès, fer referència al col·lectiu al qual s’adreça

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de
caràcter personal facilitades, són necessàries per a les finalitats pròpies de la Universitat de Lleida. La manca d'alguna d'aquestes dades o de
l'autorització per tractar-les i comunicar-les impossibilita el procés que heu iniciat.
Amb la signatura d'aquesta sol·licitud confirmeu que n’heu rebut informació i doneu el consentiment exprés per a l'accés a les dades personals
esmentades anteriorment i per al seu tractament i comunicació. Com a titular de les dades, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació
mitjançant un escrit adreçat a la persona responsable del fitxer a la Universitat de Lleida, plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida.
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Breu currículum de l’investigador convidat (màxim un full)

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de
caràcter personal facilitades, són necessàries per a les finalitats pròpies de la Universitat de Lleida. La manca d'alguna d'aquestes dades o de
l'autorització per tractar-les i comunicar-les impossibilita el procés que heu iniciat.
Amb la signatura d'aquesta sol·licitud confirmeu que n’heu rebut informació i doneu el consentiment exprés per a l'accés a les dades personals
esmentades anteriorment i per al seu tractament i comunicació. Com a titular de les dades, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació
mitjançant un escrit adreçat a la persona responsable del fitxer a la Universitat de Lleida, plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida.

