ANNEXO II Model de sol·licitud d'admissió als Cursos del programa UVemprén-CAMPUS en el marc
del Campus UVemprén – Santander Universitats per al 2021

DADES PERSONALS:
Nom i cognom:

DNI:

Nacionalitat:

Titulació:

Data de naixement:

Correu electrònic:

Telèfon de contacte:

DADES ESPECÍFIQUES:
1. Nota mitjana de l'expedient obtinguda en la titulació cursada durant el curs anterior o, en el cas de l'alumnat de primer any, nota
mitjana de l'expedient de la titulació universitària anterior o nota d'accés a la Universitat de València sense la fase específica.
De 9 a 10: 10 punts.

De 7 a 8’9: 6 punts.

De 5 a 6’9: 4 punts.

2. Has participat en qualsevol programa UVemprén? En quin?

SOL·LICITUD DEL CURS:
CURSOS DE NIVELL INICIAL:
4ª ed Emprenedoria Creativ (4 hores)
1ª ed Lean Startup (4 hores)
2ª ed Emprenent en l'Economia del Dònut (4 hores)
1ª ed Com convèncer a inversors (4 hores)
1ª ed Finances per a persones emprenedores (4 hores)
1ª ed Idea la teua empresa social en el marc dels ODS (4 hores)
1ª ed Màrqueting online per a llançar la teua idea (4 hores)
1ª ed Motiva equips àgils (6 hores)
2ª ed Lean startup (4 hores)
1ª ed Ptching (4 hores)
2ª ed Com convèncer a inversors (4 hores)

Declare responsablemente que les dades consignades en aquest formulari són certes i em compromet a aportar els
justificants que calga per a la seua comprobació quan em siguen requerits. La falsedad de les dades declarades o de la
documentació aportada per a la acreditació de las circumstàncies determinants dels criteris de valoració comporta la
exclusió de la sol·licitud, sense perjudici de la exigència de las responsabilitats que d'altre orde es puguen exigir.

Firma: ___________________________________
LOPD:

……………………………….., …………d

de 2021

Les dades personals subministrades en aquest procediment, s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de València que corresponga amb la finalitat de
gestionar i tramitar la sol·licitud de les ajudes de matrícula, d'acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Les persones que proporcionen les seues dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les seues dades de caràcter personal, i la seua
rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o oposar-se, així com el dret a la potabilitat de les dades. Les persones interessades poden exercir els seus
drets mitjançant l'enviament d'un correu electrònic dirigit a: lopd@uv.es, quan ho facen des d'adreces oficials de la Universitat de València; o bé mitjançant escrit
acompanyat de còpia de document d'identitat i, si fóra necessari, de documentació acreditativa de la sol·licitud dirigida al delegat de Protecció de Dades de la Universitat
de València, Edif. Rectorat, avda. Blasco Ibáñez 13, 46010 València, lopd@uv.es
Per a més informació sobre el tractament, poden consultar les bases reguladores del programa “UVemprén CAMPUS” dirigides a persones titulades i a estudiants de grau,
màster i doctorat oficial de la Universitat de València per a la realització dels cursos de nivell inicial i intermedi en el marc del Campus UVemprén - Santander Universitats.
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