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DNI:

CORREU-E:

DOMICILI:

POBLACIÓ:

Projecte

TELÈFON MÒBIL:

SOL·LICITUD D'AJUDA D'INICIACIÓ A LA INVESTIGACIÓ

DEPARTAMENT D'ASTRONOMIA I ASTROFÍSICA

DOCUMENTACIÓ ADJ

DADES ACADÈMIQUE

DADES PERSONALS DEL/DE LA SOL·LICITANT

SR. DIRECTOR DEL DEPA

COGNOMS I NOM:

ESTUDIS EN QUE ESTÀ

TITULACIÓ:

ALTRES ESTUDIS: 

OBSERVACIONS (crèdi

Certificat (
CODI POSTAL:
TELÈFON FIX:

UNTA

S DEL/DE LA SOL·LICITANT

RTAMENT D'ASTRONOMIA I ASTROFÍSICA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈN

 MATRICULAT/DA:

ts per participació en activitats universitàries):

estudiants de màster si els estudis previs són d'una altra institució 
diferent a la UV).
CIA
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DIRECTOR / TUTOR DEL PROJEC

RESUM (expose, a continuació, l

NOM DEL/DE LA SOL·LICITANT: 

TÍTOL DEL PROJECTE: 

SR. DIRECTOR DEL DEPARTAMEN

DEPARTAMENT D'ASTRONOMIA I ASTROFÍSICA

SOL·LICITUD D'AJUDA D'INICIACIÓ A LA INVESTIGACIÓ
es línies generals del Projecte que ha de presentar en el Departament):
TE:

T D'ASTRONOMIA I ASTROFÍSICA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
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DEPARTAMENT D'ASTRONOMIA I ASTROFÍSICA

SOL·LICITUD D'AJUDA D'INICIACIÓ A LA INVESTIGACIÓ

SR. DIRECT

(Signatura)

SIGNATURA DEL/DE LA SOL·LICITANT:

Burjassot,  
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dep.astron
mitjançant
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iment del Regl
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alitat de gest
stablert en la 
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ent, així com e
 drets d'a
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 escrit, acom
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tòria d’ajudes
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çada, itinerari 

OR DEL DEPAR
AMENT D'ASTRONOMIA I ASTROFÍSICA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

_____________ de 2022.

ament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 
ió de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la 

es dades, us informem que les dades personals subministrades en aquest 
ls sistemes d'informació de la Universitat de València que procedisquen, 
ionar i tramitar la sol·licitud de participació en les ajudes de conformitat 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

ionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament, l'accés a les
a seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se 
l dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades podran exercir 
ccés, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic dirigit a 
ica@uv.es des de adreces oficials de la Universitat de València, o bé 
panyat de còpia d'un document d'identitat i, si escau, documentació 
itud, dirigit al Delegat de Protecció de Dades en la Universitat de València, 
. Blasco Ibáñez 13, VALÈNCIA 46010, lopd@uv.es.
especte del tractament poden consultar-se les Bases Reguladores de 
 per a la investigació en astronomia i astrofísica per a estudiants i per 
n quart curs del Grau en Física o en Matemàtiques o el Màster en 

d’astrofísica, d'aquesta universitat durant el curs 2022-2023 .

TAMENT D'ASTRONOMIA I ASTROFÍSICA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
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