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Ajuts de la Comissió de Recerca
de la Facultat Geografia i Història
Modalitat T
Traducció i correcció d’articles per a revistes científiques
Objectius
Traducció i correcció d’articles (llevat de català i castellà) perquè es publiquin en revistes científiques
indexades.

Sol·licitants
a) Personal docent i investigador de la Facultat.
b) Alumnat de màster que gaudeixi d’una beca del Ministeri o de programes similars de la nostra
Universitat, superior a sis mesos, de col·laboració amb departaments universitaris.

Condicions de la modalitat
1. Es tracta d’ajuts per a la traducció i revisió d’articles que s’enviaran per a la seva publicació a
revistes. Caldrà indicar a quines revistes s’enviarà l’article i la seva indexació i factor d’impacte en
el CARHUS Plus+ 2018 i MIAR, així com altres indicis de qualitat que es considerin rellevants.
2. Les quantitats assignades hauran de destinar-se obligatòriament a les despeses previstes en el
pressupost que acompanya la sol·licitud.
3. La quantitat màxima de l’ajut serà de 400 € per a traduccions/correccions.
4. Els ajuts es prioritzaran segons el factor d’impacte de les revistes.
5. Dins d’aquesta modalitat, els sol·licitants només poden demanar un únic ajut a l’any.
6. Les traduccions o correccions s’han de dur a terme durant l’any de la convocatòria o l’any
posterior.
7. Els sol·licitants hauran de lliurar a la Comissió de Recerca una còpia de l’article publicat.
8. És imprescindible que els sol·licitants tinguin el currículum actualitzat a la base de dades del GREC
amb data posterior a l’1 de gener de l’any en què es resolguin els ajuts, així com estar en possessió
d’un codi ORCID (https://orcid.org/).

Documentació
•
•
•

Imprès de sol·licitud degudament emplenat i amb el vistiplau del director o directora del
Departament.
Text de l’article.
Pressupost de la traducció o correcció/revisió.

Tramitació i presentació de les sol·licituds
•

Els impresos per sol·licitar aquest ajut es poden obtenir a l’enllaç següent:
http://www.ub.edu/admghf/ajuts_comissio_recerca_gh.html

•

Les sol·licituds, en l’imprès normalitzat, s’han d’adreçar al degà o degana de la Facultat. Comissió
de Recerca de la Facultat de Geografia i Història i s’han de presentar al registre de l’Oficina de
Recerca de l’Administració de Centre, acompanyades de la documentació adient, dins del termini
establert.

•

Les sol·licituds han d’estar signades pel sol·licitant i han de tenir el vistiplau del director o directora
del Departament.

•

Es faculta l’Oficina de Recerca de Filosofia i de Geografia i Història per demanar a les persones
interessades els documents necessaris que manquin per a l’avaluació, així com l’esmena de
defectes que puguin aparèixer a la sol·licitud. En cas que aquests requisits no es compleixin,
s’entendrà desestimada la sol·licitud.

•

El pagament es farà una vegada justificada la tramesa a la revista (mitjançant còpia de la carta o
correu electrònic justificant-ne la recepció).

Condicions generals
•

Els ajuts estaran sempre condicionats a les disponibilitats pressupostàries del Contracte Programa
de Recerca de la Facultat.

•

En cas que els ajuts no es justifiquin en el termini de sis mesos posterior a la data de l’activitat, els
imports s’hauran de tornar al pressupost d’origen a disposició de la Comissió, llevat de causes
justificades que caldrà exposar per escrit abans de finalitzar aquest termini.

•

En casos degudament justificats, es pot sol·licitar el canvi de finalitat o de beneficiari de l’ajut
atorgat, prèvia autorització de la Comissió, però sempre dins la mateixa modalitat.

El president / La presidenta de la Comissió de Recerca
Barcelona, 3 de març de 2020

