Acord de la comissió d’avaluació per la beca de colꞏlaboració específica de la
unitat d’Informació i Orientació Universitària
Projecte: Programa d’activitats de transició de secundària a la UdL
Reunida en data 18 de gener de 2019 per tal de seleccionar l'estudiant que gaudirà
de la beca de colꞏlaboració específica en el projecte Programa d’activitats de
transició de secundària a la UdL, de la unitat Informació i Orientació Universitària,
un cop avaluada la documentació presentada, la Comissió d’Avaluació formada pels
membres següents:
President:

Fernando Guirado Fernández

Secretària:

Margarida Serveto Puig

Vocal primer: Josep M. Giménez Sentis
Vocal segona: Anna Abert Rodríguez

resol deixar la beca deserta per manca de solꞏlicituds presentades
I perquè consti, signem aquesta acta (signatura electrònica)
Sr. Fernando Guirado Fernández

Sra. Margarida Serveto Puig

President

Secretària

La condició de becari o becària de la Universitat de Lleida és incompatible amb la percepció de
qualsevol beca o ajut atorgats pel mateix període de temps, d’acord amb l’article 12 del Reglament de
becaris de la UdL. Aquesta o altres circumstàncies de possible incompatibilitat o pèrdua dels
requisits necessaris per gaudir de la beca, s’han de comunicar immediatament a la unitat convocant
de la beca i al Vicerectorat d’Estudiants.
En qualsevol moment, si es demostra incompliment de les condicions pactades, falsejament o
ocultació de dades, la Vicerectora d’Estudiants pot revocar la beca i reclamar les quantitats
atorgades.
Qualsevol reclamació s’ha de presentar a la Vicerectora d’Estudiants.
És competència de la Vicerectora d’Estudiants l’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació
d’aquestes bases.
Contra les decisions adoptades per la Comissió d’Avaluació es pot recórrer davant la vicerectora
d’Estudiants de la Universitat de Lleida en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de l’acord
d’adjudicació de beca.
La presentació de la solꞏlicitud implica l’acceptació d’aquestes bases i l’autorització per part de
l’estudiant o estudianta per accedir al seu expedient acadèmic.

Lleida, a data de la signatura
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