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SOL·LICITUD

CONVOCATÒRIA  D'AJUDES  COMPLEMENTÀRIES  ALS  ESTUDIANTS  UNIVERSITARIS
INQUERS, BENEFICIARIS DEL PROGRAMA ERASMUS

Dades Personals
En/na                                                                                             DNI

Domicili                                                                                        Població

Codi Postal                                         Telèfon                                        Mòbil

Correu electrònic:

Data de naixement:           

Dades Acadèmiques
Estudis realitzats (2013/2014)

Curs:

Centre de referència on el sol·licitant està matriculat durant el curs 2013/2014

Municipi i comunitat autònoma on està situat el centre de referència

Universitat i país d'aprofitament de la beca Erasmus

Documentació Adjuntada

     Sol·licitud  completament   i  correctament  emplenada  i  presentada  dins  els  períodes
establerts a les presents bases.

      Fotocòpia del DNI/NIF dels sol·licitant o document equivalent.

   Fotocòpia  de  la  matrícula  del  sol·licitant  (curs  2013/2014),  on  s'especifiqui  el  nombre
d'assignatures a què està matriculat.
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      Fotocòpia de la carta de concessió de la beca Erasmus expedida pel  centre d'estudis
corresponent.

      Fotocòpia compulsada del certificat acadèmic emès pel centre d'estudis  estranger on s'ha
realitzat la beca Erasmus (segellat o certificada pel centre).

      Declaració jurada que no està sotmesa a cap de les prohibicions que preveu l’article 13
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Declaració Jurada

En com a sol·licitant, amb DNI ,
pel que fa la present convocatòria d'ajuts complementàries als estudiants universitaris Inquers
beneficiaris  del  programa  Erasmus,  per  al  curs  2013/2014,  declara  sota  responsabilitat
solidària que accepta les bases de la present convocatòria, i a més, que les dades aportades
s'avenen totalment amb la realitat. Per altra banda, autoritza l'Ajuntament d'Inca perquè pugui
fer les comprovacions que consideri oportunes amb relació a la present sol·licitud.

Inca,                 de                       del  20___.

Signatura
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