Curs acadèmic:
URV.D03.07.00

SOL·LICITUD D’AVANÇAMENT DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES

(per aquells estudiants que vulguin fer pràctiques a l’estiu sense estar matriculats de l’assignatura corresponent)
DADES PERSONALS
Nom:

Primer cognom:

DNI (o Núm. de passaport):

Adreça:

Codi postal:

Segon cognom:

Població:

Telèfon fix:

Telèfon mòbil:

Adreça electrònica URV.

Que sóc estudiant del Grau/Màster en:

Centre:
Facultat de Ciències Jurídiques

EXPOSO:
Que durant l’estiu vinent vull fer les pràctiques externes però encara no he matriculat l’assignatura corresponent.
Que em comprometo a matricular-me de l’assignatura de pràctiques en el període de matrícula ordinari.
Que compleixo els requeriments acadèmics del meu pla d’estudis per a poder cursar les pràctiques.

Per la qual cosa,

SOL·LICITO:
Poder realitzar les pràctiques externes durant l’estiu de l’any
l’empresa assignada.

,

(signatura)

de/d’

i que es subscrigui un conveni entre la URV i

de 20

Espai reservat per l’Oficina de Suport al Deganat de la Facultat de Ciències Jurídiques
En/Na
Coordinador/a del màster universitari en Advocacia
Valora la petició de l’estudiant:
favorablement
desfavorablement
,

de/d’

de 20

El/la Coordinador/a del màster universitari en Advocacia

Sr./a. degà/degana de la Facultat de Ciències Jurídiques
En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s’incorporaran i es tractaran
en el fitxer de Gestió Acadèmica, la finalitat del qual és gestionar l’expedient acadèmic i organitzar la docència i l’estudi. Aquestes dades seran cedides al Ministeri d’Educació, a l’Agència de Gestió d’Ajuts
Universitaris i de Recerca, al Servei de títols del Ministeri d’Educació, als centres adscrits a la URV, al CESCA i a l’Oficina d’orientació per a l’accés a la Universitat. Tanmateix podran ser objecte de les
cessions previstes a les lleis.
El responsable d’aquest fitxer és el/la gerent de la Universitat Rovira i Virgili, amb domicili a Tarragona, carrer de l’Escorxador, s/n. Teniu dret a accedir, rectificar i, si s’escau, cancel·lar les vostres dades
i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu de presentar un escrit o formulari al registre de la URV, presencialment al carrer de
l’Escorxador, s/n - 43003 Tarragona o electrònicament (https://seuelectronica.urv.cat/registre.html), adreçat al Servei de Gestió Acadèmica.

