2ª CONVOCATÒRIA “BEQUES NACHO NAVARRO”

Objecte de la convocatòria: atorgar 2 ajudes /beques per curs acadèmic.
La convocatòria ès anual i durant 5 anys continuats (un total de 10 beques) a partir del curs 2016/17
Destinataris de les beques: estudiants de la FIB(UPC) ja graduats que vulguin fer el Màster MIRI (FIB) dins de
les dues especialitats del DAC:
Computer Networks and Distributed Systems
High Performance Computing
Finançament / ajut: 50% del cost de la matrícula de l’estudiant durant el primer any del màster (engloba
primer i segon quadrimestre)

Presentació de sol.licituds i documentació
Termini: 14 de juliol de 2017
Lloc de presentació de la sol.licitud: administració Departament d’Arquitectura de Computadors, 2a. Planta
del mòdul D6, Meritxell Freixa
Documentació: formulari adjunt de petició, expedient acadèmic de l’estudiant i còpia DNI/NIE
Resolució de la convocatòria: el 20 de juliol de 2017

La Comissió avaluadora estarà formada per: Director del DAC, Responsable del Màster MIRI a la FIB i un
professor del departament d’AC.
La comissió emetrà un informe de la priorització i resultat final dels becats a partir del 21 de juliol de 2017
La comissió avaluadora de les esmentades beques tindran en compte només l’expedient acadèmic dels
sol·licitants

Difusió de la convocatòria:
A través de la web de la FIB i la web del DAC.

BEQUES NACHO NAVARRO

(convocatòria 2017/18)

Dades del sol.licitant
PRIMER COGNOM

SEGON COGNOM

NOM

ESTUDIS FINALITZATS (s'acompanyarà còpia expedient acadèmic)

Adreça electrònica personal

Telèfon

Adreça
carrer
núm. Pis.
CP Població
NIF /NIE

(s'acompanyarà còpia del mateix)

Firma del sol.licitant i data

Entregar la següent documentació a Administració del DAC, planta 2a. Mòdul D6
a Meritxell Freixa en horari de matins de 10 a 13.30 hores.
Termini de presentació: 14 de juliol de 2017

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica de 15/1999, de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals
seran tractades i quedaran incorporades al fitxer Gestió d’estudiants de la UPC per dur a terme una gestió correcta de la concessió de beques Nacho Navarro. Tanmateix,
us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del DNI,
adreçada a Cap del departament d’Arquitectura de Computadors, carrer Jordi Girona, 1-3, Edifici D6, despatx 218, 08034 Barcelona

