
  
SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE EXPERIÈNCIA LABORAL 
Solicitud de reconocimiento de experiencia laboral 

1.-  DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / Datos de la persona solicitante  

2.- DADES RELATIVES A LA SOL·LICITUD / Datos relativos a la solicitud 

Cognoms: 
Apellidos: 

Nom: 
Nombre: 

DNI: 

Adreça:  
Domicilio: 

CP: Localitat: 
Localidad: 

Telèfon: 
Teléfono: 

Adreça electrònica: 
Correo electrónico: 

Titulació: 
Titulación: 

 

Treballs que demana que es tinguen en compte per al reconeixement: 

Trabajos que solicita que se tengan en cuenta para el reconocimiento:  

Empresa 
Empresa 

Data alta 
Fecha alta 

Data baixa 
Fecha baja 

Temps total 
Tiempo total 

Categoria 
Categoría  

Funció realitzada 
 Función realizada 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Les dades personals consten en el fitxer gestió d’estudiants de la Universitat de València. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament es poden exercir davant 
la Universitat de València (Facultat de Ciències Socials, av. Tarongers 4b, 46021 València). La informació obtinguda serà processada per a la gestió administrativa dels estudis a la 
Universitat de València (art. 5 de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal). / Los datos personales figuran en el fichero gestión de estudiantes de la Universitat de 
València. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento podrán ejercerse ante la Universitat de València (Facultat de Ciències Socials, Avda. 
Tarongers 4b, 46021 Valencia). La información obtenida será procesada para la gestión administrativa de los estudios de la Universitat de València (art. 5 Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal) 

Documentació necessària: vida laboral , contracte de treball i certificat de l’empresa amb les tasques realitzades.  
Documentación necesaria: vida laboral, contrato de trabajo y certificado de la empresa con las tareas realizadas.  

    Notificacions: Les opor tunes notificacions es realitzaran a l’adreça electrònica de la UVEG. /  
 Notificaciones: Las oportunas notificaciones se realizaran a la dirección electrónica facilitada por la UVEG. 

@alumni.uv.es 

Destinació: Degà / Degana de la Facultat de Ciències Socials / 
Destino: Decano / Decana de la Facultat de Ciències Socials 

Localitat / Localidad: Data / Fecha 
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