
 

 

 

 

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ 
 
CONVOCATÒRIA DE PREMIS ALS MILLORS TREBALLS FINALS DE GRAU 
D’ESTUDIANTS QUE CONTINUEN ELS SEUS ESTUDIS CURSANT UN MÀSTER A 
LA UdL 

 
DADES PERSONALS 

DNI Primer cognom Segon cognom Nom 

*Telèfon *Adreça electrònica   

 

*Si és diferent de la que ja consta en l'expedient acadèmic 

 
DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA 
 

 Resum del treball final de grau (màx. 5 pàgines) 
 

De conformitat amb la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica 3/2018, pel simple fet de la presentació de la 
sol·licitud per la persona interessada, la UdL té la potestat de verificar l'exactitud de totes les seves dades personals, 
necessàries per participar en la convocatòria i resoldre aquesta sol·licitud. 

 
 
Lleida,               de               de 2019 
 
 
 
 
PRESIDENT DEL CONSELL SOCIAL 



 

 

 

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ 
 
CONVOCATÒRIA DE PREMI AL MODEL DE SUPERACIÓ DE L’ESTUDIANT DE 
GRAU QUE CONTINUA ELS SEUS ESTUDIS CURSANT UN MÀSTER A LA UdL 

 
DADES PERSONALS 
 
DNI Primer cognom Segon cognom Nom 

*Telèfon *Adreça electrònica   

 

*Si és diferent de la que ja consta en l'expedient acadèmic 
 

 Sol·licito que en la publicitat dels premis i en l’acte lliurament dels premis no es faci difusió del meu nom i el tipus de dificultat 
per la qual concorro al premi 

 

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA 
 

 Declaració jurada en què es manifesten les dificultats segons la convocatòria 

 Certificat corresponent a les dificultats esmentades en la declaració jurada 

De conformitat amb la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica 3/2018, pel simple fet de la presentació de la 
sol·licitud per la persona interessada, la UdL té la potestat de verificar l'exactitud de totes les seves dades personals, 
necessàries per participar en la convocatòria i resoldre aquesta sol·licitud. 

 
Lleida, de de 2019 
 
 
 
PRESIDENT DEL CONSELL SOCIAL 


	SOL LICITUD DE PARTICIPACIÓ
	CONVOCATÒRIA DE PREMIS ALS MILLORS TREBALLS FINALS DE GRAU D’ESTUDIANTS QUE CONTINUEN ELS SEUS ESTUDIS CURSANT UN MÀSTER A LA UdL
	SOL LICITUD DE PARTICIPACIÓ
	Lleida, de de 2019


