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Sol·licitud d’ajuts als estudis de Màster,
Postgrau i cursos d’especialització

Curso acadèmic

Sol·licitant
1r cognom:

2n cognom:

Nom:

NIF/Passaport:

Adreça:

CP:

Població:

Província:

Telèfon:

Correu electrònic:

Data de naixement:

País:

Nacionalitat:

Màster / Postgrau o curs d’especialització (pel que sol·licita l’ajut):

Estudis universitaris cursats:
Títol i centre:

Tipus d’ajuts sol·licitat
Ajuda econòmica per renda. Ordinària.
Continuïtat d’estudis
Exalumne / Acreditació de la condició d’antic alumne de la Universitat Abat Oliba CEU
Excel·lència acadèmica universitària
Membre d’entitats col·laboradores de la UAO. Entitat: ______________
Empleat d’empresa col·laboradora de la UAO. Empresa: _____________________________________
Encarregat d’aula

Declaració
El sotasignat declara ser coneixedor de la Normativa d’ajuts de la UAO CEU i accepta les obligacions inherents a la
concessió d’aquest ajut. La resolució dels ajuts concedits es comunica als sol·licitants en les dates previstes en el
calendari de la Comissió d’Ajuts de la Universitat.

Firma:

Barcelona a

de

Les dades personals dels candidats seran incorporats als fitxers automatitzats que estan en poder de la Fundació Privada Universitat
Abat Oliba CEU y es mantindran confidencials i protegits. No obstant les seves dades es podran cedir a la Fundación Universitaria San
Pablo-CEU, amb domicili al carrer Aracena, 25, 28023 Madrid, i CIF nº G-28423275, amb les següents finalitats: agrupar i gestionar les
dades personals de totes les persones que hagin complimentat la Sol·licitud d’admissió i o matrícula, així com els alumnes i antics
alumnes de totes les fundacions del grup CEU; proporcionar una millor organització i coordinació de la Docència i l’Estudi; facilitar
l’exercici de les demès funcions pròpies del Servei Públic de l’Educació Superior, regulades en la ja citada Llei Orgànica de Universitats i
en els Estatus de la Universitat. En qualsevol cas, respecte a les dades citades, vostè gaudeix dels drets d’accés, rectificació cancel·lació
i oposició en els termes establerts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. La
referida Fundació ha designat como responsable del fitxer a la mateixa Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU. Pera l’exercici dels
drets del titular s’haurà de dirigir al telèfon número +0034 932 540 900, al fax número +0034 934 189 380 o bé a la adreça: Bellesguard,
30, 08022 Barcelona, España.
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Documentació acreditativa

Tots els estudiants que sol·licitin ajuts a l’estudi a la UAO CEU, hauran d’acreditar:

Formulari complimentat
Fotocopia del document nacional d’identitat, passaport o NIE

Tanmateix s’hauran d’acreditar els següents documents en cada cas:
.

EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA
Certificat acadèmic personal dels estudis universitaris cursats amb la nota final de mitjana.

ANTIC ALUMNE UAO CEU
Acreditació de la condició d’antic alumne del grup CEU, títol universitari del CEU o Certificat acadèmic personal
equivalent.

MIEMBRE D’ENTITAT COL·LABORADORA DE LA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU
Carnet de col·legiat o membre de la corresponent entitat.

TREBALLADOR D’EMPRESA COL·LABORADORA DE LA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU
Certificat del contracte professional.
Carta de la direcció de la companyia acreditativa de la vigència de la relació contractual.

AJUTS ORDINARIS PER RENDA O PER SITUACIÓ DE DESOCUPACIÓ
Certificat resum de la declaració anual de l’IRPF (certificació expedida per l’AEAT l’any en curs, corresponent a l’últim
exercici de l’IRPF de tots els declarants: l’alumne o si no és possible, el pare la mare o els tutors legals, o dels membres
que formin part de la unitat familiar).
Qui no hagi presentat la declaració de la renda en aquest exercici però hagi percebut ingressos per qualsevol altre motiu
els haurà de justificar mitjançant la certificació de rendiments de treball (10-T).
Certificat (INEM o SOC) que acrediti la situació d’atur, si escau.
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