
 
Fòrum FME-Empresa /Jornada MAFME’14  
Dimecres 7 de maig de 2014 
 

Formulari de participació 
 

Dades de l’empresa o institució 

Empresa o institució: 

Activitat /sector : 

Adreça: 

Població i CP: 

Web: 

Dades de la persona de contacte 
Nom: 

Càrrec: 

Telèfons:                                                                / 

E-mail: 

Voleu participar a: (assenyaleu amb una creu i anoteu els comentaris que considereu)     

 Fòrum FME-Empresa  Sessió de presentacions empreses (mati de 12 a 14 h)  

Convenis de Cooperació Educativa   

Beques de col·laboració   

Oferta laboral   

Altres   
 

  Jornada MAFME   Sessió de presentació pòsters  (tarda de 16 a 18 h)         
Treballs fi de Màster –Estadística i investigació 

operativa   

Treballs fi de Màster- Matemàtiques   

Altres   
 

 

 Adjuntar logotip  de l’empresa en format jpg/tif    
 Marcar en cas de presentació no-presencial via Skype 
 
 A                                                    ,                    d                              de 2014 
 
El formulari, un cop emplenat i adjuntat el logo, s’ha d’enviar a deganat.fme@upc.edu abans del 22 d’abril de 
2014. La participació a la Jornada és totalment gratuïta. Més informació al web FME. 
 

En compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret 
que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades 
personals recollides per mitjà d’aquest formulari seran tractades i quedaran incorporades als fitxers de la UPC per dur a terme una gestió 
correcta de la Primera Jornada FME- Empresa. Tanmateix, us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
davant de la Facultat de Matemàtiques i Estadística, amb domicili a c/Pau Gargallo, 5, 08028 Barcelona, i a l’adreça electrònica: 
fme.informacio@upc.edu - Tel. 93 401 73 01 

mailto:deganat.fme@upc.edu
https://www.fme.upc.edu/universitat-empresa/Jornades-fme-mon-laboral-2014

	Dades de l’empresa o institució
	Dades de la persona de contacte
	 ( Jornada MAFME   Sessió de presentació pòsters  (tarda de 16 a 18 h)        


