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Universitat de València
Extracte de la Resolució de 27 de desembre de 2018, de
la vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius, per la
qual es convoquen les ajudes a l’estudi per als estudiants
guanyadors de la fase local de l’Olimpíada de Filosofia
de la Universitat de València que tindrà lloc durant el curs
acadèmic 2018-2019, i s’aproven les bases que regulen
aquesta convocatòria. [2019/601]
BDNS (identif.): 435991.
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Universitat de València
Extracto de la Resolución de 27 de diciembre de 2018, de
la vicerrectora de Empleo y Programas Formativos, por la
cual se convocan las ayudas al estudio para los estudiantes ganadores de la fase local de la Olimpiada de Filosofía de la Universitat de València que tendrá lugar durante
el curso académico 2018-2019, y se aprueban las bases
que regulan esta convocatoria. [2019/601]
BDNS (identif.): 435991.

De conformitat amb el que estableixen els articles 17.3.b i 20.8.a
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, se'n
publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual podeu
consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se publica
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans

Primer. Beneficiaris
Poden participar en aquesta convocatòria els estudiants i les estudiants de batxillerat de centres d'ensenyament públics i privats preferentment de la província de València.

Primero. Beneficiarios
Pueden participar en esta convocatoria los estudiantes de bachillerato de centros de enseñanza públicos y privados preferentemente de la
provincia de Valencia.

Segon. Objecte
Ajudes a l'estudi atorgades per la Universitat de València per als
guanyadors de la fase local de l'Olimpíada de Filosofia.

Segundo. Objeto
Ayudas al estudio otorgada por la Universitat de València para los
ganadores de la fase local de la Olimpiada de Filosofía.

Tercer. Bases reguladores
Aquesta convocatòria, les dates en què es faran les proves, els terminis d'inscripció de l'Olimpíada i els resultats es publicaran en el tauler
d'anuncis de la Universitat de València (tauler.uv.es), en la pàgina web
del centre que s'encarregue de la seua organització, així com en el portal
web de la Delegació per a la Incorporació a la Universitat (www.uv.es/
incorporaciouv).

Tercero. Bases reguladoras
Esta convocatoria, las fechas en que se realizarán las pruebas, los
plazos de inscripción y los resultados se publicarán en el tablón de
anuncios de la Universitat de València (tauler.uv.es), en la página web
del centro que se encarga de la organización, así como en el portal web
de la Delegación para la incorporación a la Universidad. (www.uv.es/
incorporaciouv)

Quarta. Quantia
Els 3 estudiants que resulten guanyadors en la fase local de l'Olimpíada de Filosofia rebran una ajuda a l'estudi, dotada amb 1.000 € cada
una (l'import total de la convocatòria és de 3.000€), que es farà efectiva,
mitjançant transferència bancària en finalitzar el període de matrícula,
una vegada comprovat que l'estudiant s'ha matriculat en el primer curs
d'una titulació de grau d'un centre propi de la Universitat de València.

Cuarto. Cuantía
Los 3 estudiantes que resulten ganadores en la fase local de la Olimpiada de Filosofía recibirán una ayuda al estudio por valor de 1.000 €
cada uno (el importe total de la convocatoria es de 3.000 €), que se
hará efectiva, mediante transferencia bancaria al finalizar el periodo
de matrícula, una vez comprobado que el estudiante se ha matriculado
en el primer curso de una titulación de grado de un centro propio de la
Universitat de València.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds
El període d'inscripció començarà l'endemà de la publicació
d'aquesta convocatòria en el DOGV i finalitzarà el 5 de febrer de 2019.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El periodo de inscripción comenzará al día siguiente de la publicación de la presente convocatoria en el DOGV y finalizará el 5 de
febrero de 2019.

Sisé. Altres dades
Les ajudes a l'estudi obtingudes són personals i intransferibles, i es
poden fer efectives en els dos cursos següents a l'obtenció. Si l'estudiant
ha guanyat les fases locals d'una o més olimpíades, successivament o
simultàniament, pot fer efectiva una única ajuda a l'estudi per a una
única titulació de la Universitat de València.

Sexto. Otros datos
Las ayudas al estudio obtenidas son personales e intransferibles, y
se pueden hacer efectivas en los dos cursos siguientes a la obtención. Si
el estudiante ha ganado las fases locales de una o más olimpiadas, sucesivamente o simultáneamente, puede hacer efectiva una única ayuda al
estudio para una única titulación de la Universitat de València.

València, 27 de desembre de 2018.– La rectora, p. d. (DOGV
09.07.2018), la vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius: M.ª
Adela Valero Aleixandre.

València, 27 de diciembre de 2018.– La rectora, p. d. (DOGV
09.07.2018), la vicerrectora de Empleo y Programas Formativos: M.ª
Adela Valero Aleixandre.

