
Data i signatura:

SOL·LICITUD D’INCENTIUS PER A MATERIALS DOCENTS, TESIS DOCTORALS I ARTICLES D’INVESTIGACIÓ I 
DIVULGACIÓ CIENTÍFICA EN VALENCIÀ. CONVOCATÒRIA DE 2015
AUTOR/AUTORA o representant de l’equip d’autors
Nom i cognoms:
Vinculació amb la Universitat:        Personal de la UV         Becari/Becària d’investigació         Doctorand
Categoria professional:
Departament: 
Centre:
Adreça electrònica:                                                                                                         Extensió telefònica:
Mòbil:                                                           		 NIF: 
Adreça:                                                                                                                                                                               Núm.: 
Població:                                                                                                                                                 CP:
Altres autors de l’equip (si escau):

Títol del treball:

Objecte de l’incentiu
      material docent
Assignatures per a les quals s’ha elaborat:

Codis de les assignatures:

Titulacions en què s’imparteix:

Data en què es preveu fer-ne ús:
Documentació adjunta:

Tot el material amb què s’opta a la convocatòria, en suport informàtic (en un format editable estàndard d’ús habitual, 
no en PDF).
Certificat de docència expedit pel Servei de Recursos Humans (PDI) on consten les assignatures impartides en valencià 
pels sol·licitants en els darrers cinc cursos.
Certificació de la Secretaria o la Direcció del Departament d'acord amb el que es preveu en la base 3.2 e) d'aquesta 
convocatòria.
Currículum breu dels autors.

      article d'investigació        article de divulgació científica
Publicació on es preveu publicar el treball:
Data en què es preveu publicar-lo:
Documentació adjunta:

L’article complet amb què s’opta a la convocatòria, en suport informàtic (en un format editable estàndard d’ús 
habitual) i amb una còpia impresa.
Currículum breu dels autors.

      tesi doctoral
Director/a de la tesi:
Data en què es va defensar:
Documentació adjunta:

Còpia impresa de l’índex i d’un capítol en valencià de la tesi.
Declaració del president o del secretari del tribunal, o bé del director de la tesi, en la qual s’acredite que el treball 
s’ha redactat i defensat totalment en valencià, o en valencià i una llengua estrangera (doctorat europeu/internacional).
Sol·licitud, emplenada i signada, d’obertura de fitxa de tercers (si no sou personal de la UV).
Currículum breu de l’autor/a.
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Les dades subministrades s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de València per a la gestió i tramitació de la vostra sol·licitud. Els drets 
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament, poden exercitar-se davant el Servei de Política Lingüística mitjançant sol·licitud per escrit 
adjuntant document identificatiu.


