Beques de Col·laboració
Beques i Ajuts a l'Estudiant

Convocatòria extraordinària de 17 beques de col.laboració amb el Comissionat per a
Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria Social.
BASES
La vicerectora d'Estudiants i Política Lingüística
de conformitat amb les previsions de l'Estatut de la Universitat de Barcelona (UB) i d'acord amb el que disposa el
Reglament de beques de col·laboració aprovat pel Consell de Govern amb data 8 de maig de 2012, ha aprovat
les bases que hauran de regir la concessió de beques de col·laboració de la Universitat de Barcelona.
BASE I. Convocatòria
Es convoquen

17 .- beques de col·laboració amb la Universitat de Barcelona

El règim de les activitats de col·laboració serà l'indicat a l'annex.
1.

El període de col·laboració, la dedicació, l'horari i la dotació econòmica de cada una de les beques
s'especifiquen a l'annex d'aquesta convocatòria. A la dotació econòmica s'aplicarà la retenció d'IRPF i
quota obrera de la Seguretat Social que correspon al becari.

2.

La percepció econòmica d'aquestes beques serà proporcional al període en què realment s'hagi prestat la
col·laboració.

3.

La dotación econòmica total de la beca és de

18.491,28 € . El pagament es farà a càrrec de la partida -

pressupostària que resulti d'incorporar el crèdit de les possicions pressupostàries:
D/482000900/C2014/G i D/160000300/C2014/G
del pressupost de la Universitat de Barcelona, per la qual cosa el seu import queda garantit.

BASE II. Requisits i mèrits
L'alumnat que sol·liciti aquestes beques haurà de tenir els requisits següents:
Requisits generals
1.

Ser estudiant de la UB o dels seus centres adscrits en qualsevol dels ensenyaments homologat de grau,
primer i segon cicles, màster universitari o programes de doctorat i dels ensenyaments propis als quals fa
referència l'Estatut de la UB, a excepció dels estudis d'extensió universitària o de certificat d'aprofitament
durant el curs acadèmic de col·laboració de la beca i en el moment de finalització de presentació de les
sol·licituds. D'acord amb l'art. 4.1 del Reglament de Beques de Col·laboració no es consideren estudiants de
la UB els alumnes de mobilitat procedents d'altres universitats.

2.

No haver gaudit d'una beca de col·laboració en la mateixa unitat o entitat externa durant més de tres anys
acadèmics consecutius immediatament precedents al de la convocatòria.

3.

Tenir un mínim de 30 crèdits superats en l'ensenyament de què l'alumne o l'alumna es matricula, a
excepció dels estudiants que inicien un ensenyament, quan es tracti d'una matrícula semestral, que estigui
matriculat en màster o en un postgrau propi.L'alumnat que opti per la modalitat de temps parcial de
permanència haurà de tenir superats un mínim de 15 crèdits. Els/les estudiants de doctorat només cal que
compleixin la condició d'estar matriculats en un programa de doctorat, postgrau o mestratge o tenir la
condició d'estudiants de doctorat de la Universitat de Barcelona, segons el que estableixi el Consell de
Govern en matèria de tutela de doctorat.

Beques de Col·laboració
Beques i Ajuts a l'Estudiant

4.

Matricular-se d'un mínim de 18 crèdits o d'un nombre inferior si amb aquesta matriculació es finalitza
l'ensenyament, o bé, si es tracta d'una matrícula semestral, cursar estudis de doctorat o de postgraus
propis.

5.

Tenir coneixements orals bàsics de català i/o castellà.

Requisits específics i mèrits
Els que s'indiquen a l'annex d'aquesta convocatòria per a cada beca.
BASE III. Tramitació
La sol·licitud s'haurà d'omplir per Internet a la pàgina web:
http://www.ub.edu/beques/col.laboracio/

i el resguard s'entregarà, juntament amb la documentació que s'especifica a la base IV,
a qualsevol dels registres de la UB del del 13 de gener de 2015 al 19 de gener de 2015
La relació i els horaris de les diferents oficines del Registre General de la UB es poden consultar a la següent
pàgina web: http://www.ub.edu/gestiodocumentalarxiu/ca/registre/re_horaris.html
BASE IV. Documentació
Documentació a presentar per sol·licitar les beques:
* Resguard imprès de sol·licitud, degudament signat
* Fotocòpia del DNI o NIE.
* Còpia de la matrícula en cas que es tracti d'una matriculació d'un ensenyament de màster universitari o de
postgraus propis o de ser estudiant d'un centre adscrit a la UB.
* L'expedient acadèmic dels estudis universitaris cursats, que haurà d'incloure totes les qualificacions de les
diferents convocatòries, en el cas d'estudiants de doctorat, màster universitari o postgraus propis que no hagin
realitzat els estudis previs a la UB. Els alumnes matriculats en centres adscrits també hauran d'aportar
l'expedient acadèmic
* El currículum, ajustat al model que es faciliti amb les bases, en què s'especifiquin la condició d'estudiant de la
UB, la formació i l'experiència pràctica que es desitgi fer valer, acompanyat necessàriament de l'oportuna
documentació acreditativa dels requisits exigits a la convocatòria i dels mèrits al·legats.
D'acord amb l'article 15 apartat segon del Reglament de Beques de col·laboració si s'observa que falta algun
document, es requerirà a la persona interessada que aporti la documentació. A més s'indicarà que si no ho fa
així, es considerarà que desisteix de la petició.
BASE V. Comissió de valoració
1.

La vicerectora d'Estudiants i Política Lingüística
nomenarà una comissió de valoració que estarà constituïda per:
President:
Vocals:

Secretari:

La vicerectora d'Estudiants i Política Lingüística
o persona en qui delegui.
Un representant de l'òrgan/unitat/projecte de recerca que va tenir la iniciativa de la
convocatòria de la beca de col·laboració.
Un representant dels estudiants, nomenat pel Consell de l'Alumnat.
La cap de Beques i Ajuts a l'Estudiant, que tindrà veu però no vot.
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2.

La comissió, en el termini màxim de 60 dies a partir de l'últim assenyalat a les bases per a la presentació de
sol·licituds, trametrà les sol·licituds presentades, amb la documentació que s'hi adjunti, l'acta de la sessió i
les propostes d'adjudicació que consideri pertinents la Vicerectora d'Estudians i Política Lingüística.
En el termini màxim de deu dies, la Vicerectora d'Estudians i Política Lingüística convocant resoldrà
l'adjudicació de les beques.

3.

L'alumnat que no hagi obtingut beca podrà formar part d'una llista d'espera.

En el cas que es produeixi una renúncia, la Vicerectora d'Estudians i Política Lingüística convocant podrà
concedir la beca a una persona de la llista d'espera.
BASE VI. Selecció
1.

En la selecció dels candidats es tindran en compte els criteris següents:

a) Expedient acadèmic: Les qualificacions es valoraran ponderant les notes de l'expedient acadèmic tal com ho
va aprovar el Consell de Govern, i d'acord amb el que estableix l'art. 5.1 del Reglament de Beques de
Col·laboració. A l'alumnat de doctorat i postgraus propis, o que iniciï estudis i no tingui expedient acadèmic
a la UB, se li calcularà la nota mitjana de l'expedient que li dóna accés
b) Idoneïtat dels candidats: La comissió de valoració podrà avaluar la idoneïtat dels candidats segons el seu
currículum o mitjançant una entrevista, si s'escau, fins a un màxim de 6 punts.
2. La resolució de l'adjudicació es publicarà al tauler d'anuncis de Beques i Ajuts a l'Estudiant i a l'adreça web:
http://www.ub.edu/beques/col.laboracio/

BASE VII. Lliurament de credencials i documentació
1. Una vegada s'hagi resolt la convocatòria, la Vicerectora d'Estudians i Política Lingüística convocant expedirà
a favor de la persona proposada la credencial corresponent, la qual tindrà els efectes d'acreditar la condició
de becari.
2.

Els adjudicataris hauran d'omplir el quadern de becari, que els serà facilitat pel servei en el que hauran de
col.laborar, i fer entrega de la documentació indicada per tal de poder percebre l'import econòmic de la beca
i poder ser donats d'alta a la Seguretat Social. La persona beneficiària haurà de facilitar el seru número de
la Seguretat Scoial en el moment de formalització del quadern de becari. Si no el té no podrà incorporar-se
a la beca fins a la seva presentació. S'entén que els adjudicataris de les beques hi renuncien
voluntàriament si, sense justificació, no es presenten el dia d'inici de la beca en el lloc i en l'hora comunicats
pel responsable a fi i efecte de formalitzar l'acceptació de la beca.

3.

Cas que, per motius justificats, l'adjudicatari d'una beca no es pugui incorporar a la unitat en la que ha de
prestar la col·laboració en el termini assenyalat, o que, havent-se incorporat hagi de renunciar, pot demanar
en el mateix moment de la renúncia, ser inclòs en la llista d'espera per poder optar a possibles substitucions
de renúncies. En aquest supòsit, el sol·licitant passa a formar part d'una segona llista d'espera.

4.

Els adjudicataris estrangers, per poder percebre l'import de la beca, s'hauran d'acreditar mitjançant el NIE o
Targeta d'Estudiant i tindran una retenció del 25 % (IRPF no residents) si no han estat residents durant
més de 183 dies durant l'any natural. Quan el període d'estada sigui superior a 183 dies dintre de l'any
natural, es practicarà una retenció mínima del 2% (IRPF de residents fiscals), que podrà ser superior
d'acord amb l'import i durada de la beca. La devolució d'aquesta retenció, si s'escau, només podrà
sol·licitar-se directament a l'Agència Tributària.
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BASE VIII. Activitats de col·laboració
1. Les activitats de col·laboració de cada una de les beques s'especifiquen a l'annex d'aquesta convocatòria. El
desenvolupament del pla formatiu està regulat a l'article 24 del Reglament de beques de col·laboració,
comportant drets i obligacions tant pels beneficiaris com per a les unitats responsables del becaris.
2.

El becari o la becària podrà dirigir un escrit de queixa adreçada a la Vicerectora d'Estudiants i Política
Lingüística en el cas que, segons el seu judici, es produeixi qualsevol transgressió del contingut de la
col·laboració i en el desenvolupament del seu pla formatiu.

BASE IX. Obligacions
1.

El becari o la becària haurà de tenir la condició d'estudiant de la UB durant tot el temps que gaudeixi de la
beca i haurà de complir amb totes les obligacions establertes a l'article 28 del Reglament de Beques de
Col·laboració.

2.

El becari o la becària prestarà la seva col·laboració segons l'horari especificat a l'annex d'aquesta
convocatoria.

3.

Sobre tasques concretes, horaris, permisos i qualsevol altre tema relacionat amb la prestació de la
col·laboració per part del becari o la becària, decidirà el responsable de la unitat on estigui destinat el becari
o la persona que delegui. Haurà de tenir en compte, però, el que s'estableix al Reglament de beques de
col·laboració de la UB.

4.

El responsable de la unitat on estigui destinat el becari o la persona que delegui vetllarà pel compliment de
les obligacions assignades a la persona col·laboradora i comunicarà a la Vicerectora d'Estudiants i Política
Lingüística els possibles casos d'incompliment i altres circumstàncies als efectes d'obertura d'expedient i
revocació, si escau, de la beca concedida. El responsable de la unitat també haurà de donar compliment al
pla formatiu indicat al reglament i informar al becari en matèria de prevenció de riscos laborals.

5.

En cas de renúncia a la beca, el becari o la becària només tindrà dret a la percepció de la quantitat deguda
pels dies en què va prestar la col·laboració, fins a la data de renúncia. L'adjudicatari de la beca haurà
d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca i fer entrega de la credencial de becari amb una
antelació mínima de 15 dies de què ha de causar efectes. Cas que degut a una renúncia el beneficiari hagi
cobrat diners indegudament, haurà de procedir a la seva devolució tan aviat sigui reclamada. Pel contrari,
se li aplicarà la disposició addicional 1ª de la normativa econòmica de la UB.

BASE X. Revocació
L'adjudicació d'aquesta beca, se n'hagi o no abonat l'import mensual, podrà ser revocada, amb la tramitació
prèvia del corresponent expedient, per les següents causes:
1.
2.
3.
4.
5.

Si, d'acord amb les bases de la convocatòria, no s'inicien o no s'executen continuadament les tasques
encomanades, o si la qualitat aconseguida és insuficient.
Si l'adjudicatari de la beca incompleix qualsevol de les altres obligacions assumides en acceptar la beca de
col.laboració i contemplades en l'article 28 del Reglament de beques de col·laboració
Quan concorrin d'altres circumstàncies que afectin l'adequat desenvolupament de les tasques
encomanades.
Altres causes de revocació previstes a l'ordenament jurídic.
Passar a morositat econòmica a la Universitat de Barcelona.
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BASE XI. Incompatibilitats
El benefici de les beques de col·laboració és incompatible amb:
a)

La prestació de qualsevol tipus de treball remunerat per compte d'altri i sota dependència aliena o de la
pròpia universitat, sotmesa a la normativa jurídicolaboral o administrativa.

b)

La prestació de serveis sotmesos a la normativa estatutària o funcionarial per compte de qualsevol
administració pública.

c)

L'exercici de qualsevol activitat comercial, industrial o professional per compte propi o el fet de tenir-ne la
titularitat.

d) El gaudiment de qualsevol altra beca o ajut que comporti una prestació de col·laboració
e) El gaudiment de qualsevol ajut de personal investigador en formació.
f)

Prestació del subsidi d'atur

És competència de la Vicerectora d'Estudiants i Política Lingüística la decisió d'altres supòsits possibles.
Les persones adjudicatàries d'una beca de col·laboració han de comunicar immediatament a la Vicerectora
d'Estudiants i Política Lingüística el fet que hagi sobrevingut alguna causa d'incompatibilitat o la pèrdua d'algun
dels requisits necessaris per gaudir de la beca. En aquests casos, la Vicerectora d'Estudiants i Política
Lingüística disposarà l'extinció de la beca.

BASE XII. Règim jurídic
En cap cas, el fet de gaudir d'aquesta beca tindrà efectes jurídicolaborals entre la persona beneficiària i la UB.

BASE XIII. Difusió
Els centres de la Universitat de Barcelona procuraran la màxima difusió d'aquesta convocatòria.

BASE XIV. Aclariment
Aquesta convocatòria es regeix pel Reglament de beques de col·laboració aprovat pel Consell de Govern de la
UB amb data 8 de maig de 2012, el qual està a disposició de l'alumnat que vulgui consultar-lo, així com a
l'adreça web: www.ub.edu/beques/col.laboracio.
L'aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d'aquestes bases és competència de la Vicerectora
d'Estudiants i Política Lingüística.
L'alumnat se sotmet a les prescripcions de les bases de la convocatòria i a les disposicions del Reglament
esmentat pel sol fet de presentar la sol·licitud.
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BASE XV. Recursos
Contra les resolucions dictades per la la Vicerectora d'Estudiants i Política Lingüística convocant, que esgoten la
via administrativa, independentment de la seva immediata executivitat, d'acord amb l'art. 8 de la llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona. El recurs es podrà interposar en el termini
de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableix l'article 46 de
l'esmentada llei. També es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.
No obstant, els interessats podran optar per interposar contra aquesta resolució un recurs de reposició, en el
termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de la notificació, davant el mateix òrgan que l'ha dictada.
En aquest cas, no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu en tant no recaigui resolució expressa o
presumpta del recurs de reposició d'acord amb allò que disposen els articles 116 i ss. de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 13 de gener de 2015
La vicerectora d'Estudiants i Política Lingüística

Gemma Fonrodona Baldajos

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata executivitat, d'acord amb
l'art. 8 de la llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona. El recurs es podrà interposar en el termini
de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableix l'article 46 de l'esmentada
llei. També es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

No obstant, els interessats podran optar per interposar contra aquesta resolució un recurs de reposició, en el termini d'un
mes a comptar des de l'endemà de la data de la notificació, davant el mateix òrgan que l'ha dictada. En aquest cas, no es
podrà interposar el recurs contenciós administratiu en tant no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de
reposició d'acord amb allò que disposen els articles 116 i ss. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
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ANNEX DE LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2015.2
Beca de col·laboració amb el Comissionat del Rector per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria
Social-Facultat d'Economia i Empresa
2015.2.COCUP.1
Nombre de beques:

Unitat que proposa la beca:
Comissionat per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria Social
Responsable/s dels becaris: MARIA CRISTINA POBLET FARRES

1

Descripció de l'activitat:
Gestió de Xarxes de l'Oficina
Desenvolupar eines de comunicació i promoció dels serveis d'orientació professional
Organització d'activitats formatives i esdeveniments vinculats amb l'ocupació
Lloc on es prestarà la col·laboració:
Facultat d'Economia i Empresa, Oficina de Pràctiques i Borsa de Treball
Període de col·laboració:
De l'1 de febrer de 2015 al 31 de març de 2015
Dedicació setmanal:
20 hores setmanals

Horari:
de 9,00 a 14,00 h

Dotació econòmica en brut

493,60 € mensuals

Requisits específics:
1. Nivell C de Català o equivalent
2. Ser estudiant d'ensenyaments de la UB, preferentment en comunicació audiovisual, o indústries culturals,
documentació, humanitats.
3. Domini de les eines ofimàtiques i informàtiques
4. Capacitat de comunicació
5. Capacitat d'organització d'actes
6. Si escau, es valorarà als candidats mitjançant una entrevista
Mèrits:
1. Acreditar el nivell de coneixements de la llengua anglesa equivalent al nivell Advanced
2. Coneixements d'edició HTML
3. Estudis de comunicació audiovisual o de comunicació i indústries culturals o protocol
4. Es valorarà l'expedient acadèmic
5. Coneixements d'altres idiomes
6. Si escau, es podrà fer una entrevista personal
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Competències:
Competències transversals:
1. Habilitats en la gestió de la informació
2. Capacitat per adaptar-se a noves situacions
3. Capacitat de treball en equip
4. Capacitat d'empatia, reflexió i anàlisi crítica davant les demandes de l'estudiant
5. Orientació al públic
6. Habilitat per treballar en diferents projectes a la vegada
Competències específiques:
1. Comunicació escrita i oral en la pròpia llengua
2. Coneixements d'una segona llengua
3. Habilitats comunicatives i interpersonals
4. Habilitats avançades d'ús de l'ordinador i coneixement de xarxes socials
5. Capacitat de fer servir noves eines per la gestió del coneixement
6. Coneixements avançats de gestió de webs i moodle
Pla formatiu:
1. Formació en la cerca i gestió de la informació
2. Formació, atenció i orientació als estudiants i empreses i entitats d'àmbits diversos, i en les capacitats
comunicatives
3. Formació en habilitats organitzatives
4. Formació en l'àmbit de la gestió d'activitats formatives i esdeveniments relacionats amb l'ocupabilitat
Consideracions:
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ANNEX DE LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2015.2
Beca de col·laboració amb el Comissionat del Rector per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria
Social-Facultat de Química
2015.2.COCUP.2
Nombre de beques:

Unitat que proposa la beca:
Comissionat per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria Social
Responsable/s dels becaris: ROSA ALBALAT PIÑOL, JOSE FERMIN LOPEZ SANCHEZ

1

Descripció de l'activitat:
Prospecció d'empreses i estudi del perfil professional dels beneficiaris de les accions de millora de
l'ocupabilitat .
Gestió de convenis amb empreses i projectes educatius.
Lloc on es prestarà la col·laboració:
Facultat de Química, Secretaria d'Estudiants i Docència
Període de col·laboració:
De l'1 de febrer de 2015 al 31 de març de 2015
Dedicació setmanal:
20 hores setmanals

Horari:
de 9,00 h a 13,00 h

Dotació econòmica en brut

493,60 € mensuals

Requisits específics:
1. Ser estudiant de Grau de Química, preferentment entre el sisè i vuitè semestre
2. Tenir disponibilitat horària (alumne amb dedicació parcial)
3. Que tingui els requisits estipulats per les competències indicades
4. Tenir el nivell C o similar de català, parlat i escrit
5. Tenir coneixements d'ofimàtica
Mèrits:
1. Coneixements d'anglès
2. Si s'escau es realitzarà una entrevista personal
Competències:
Competències transversals:
1. Capacitat de treballar en equip
2. Capacitat d'organització i planificació
Competències específiques:
1. Capacitat per treballar amb bases de dades i de gestió d'informació administrativa de caràcter docent.
2. Capacitat d'interpretar informació de caràcter laboral obtinguda en la prospecció d'empreses i intermediació
laboral
Pla formatiu:
1. Procediments de gestió de consultes per a la prospecció d'empreses
2. Procediments de gestió de consultes per determinar el perfil laboral dels beneficiaris de les accions de millora
de la ocupabllitat
3. Procediments de gestió de la difusió de les activitats proposades i resultats obtinguts

Beques de Col·laboració
Beques i Ajuts a l'Estudiant

Consideracions:

Beques de Col·laboració
Beques i Ajuts a l'Estudiant

ANNEX DE LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2015.2
Beca de col·laboració amb el Comissionat del Rector per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria
Social-Facultat de Filosofia
2015.2.COCUP.3
Nombre de beques:

Unitat que proposa la beca:
Comissionat per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria Social
Responsable/s dels becaris: JOSEP MONSERRAT MOLAS, BEGOÑA ROMAN MAESTRE

1

Descripció de l'activitat:
Ampliar el conjunt d'empreses amb les que treballem en pràctiques
Organització i difusió de la Jornada d'orientació laboral
Desenvolupar el FeinAngels organitzant trobades amb professionals de prestigi
Redacció de la memòria d'ocupabilitat
Assessorar i informar als estudiants interessats en les activitats d'ocupabilitat de la Facultat.
Lloc on es prestarà la col·laboració:
Facultat de Filosofia
Període de col·laboració:
De l'1 de febrer de 2015 al 31 de març de 2015
Dedicació setmanal:
20 hores setmanals

Horari:
de 9,00 h a 13,00 h

Dotació econòmica en brut

493,60 € mensuals

Requisits específics:
1. Llicenciat d'últim curs de Filosofia o alumne de Master o Doctorat de la Facultat de Filosofia
Mèrits:
1. Expedient acadèmic
2. Experiència en feines de gestió
3. Coneixements informàtics i d'anglès
4. Si s'escau es realitzarà una entrevista personal
Competències:
Competències transversals:
1. Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes. Capacitat de cercar
i integrar nous coneixements i actituds)
2. Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels
coneixements a la pràctica. Capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).
Competències específiques:
1. Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú. Capacitat de
col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals)
Pla formatiu:
1. Pla d'ocupabilitat
2. Tramitació del programa de pràctiques
3. Organització de les diferents tasques a realitzar en la Facultat

Beques de Col·laboració
Beques i Ajuts a l'Estudiant

Consideracions:

Beques de Col·laboració
Beques i Ajuts a l'Estudiant

ANNEX DE LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2015.2
Beca de col·laboració amb el Comissionat del Rector per a Participació, Ocupabilitat i EmprenedoriaFacultat de Geologia
2015.2.COCUP.4
Nombre de beques:

Unitat que proposa la beca:
Comissionat per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria Social
Responsable/s dels becaris: ELISABET PLAYA POUS

1

Descripció de l'activitat:
-Col·laboració en el disseny de les jornades de Trobada Estudiants de Geologia-Empresa (TEGE) que ja es
realitzen a la Facultat. Buscar nous enfocaments per ampliar la participació i complicitat dels estudiants en la
seva organització i millorar-ne els resultats.
-Col·laboració en l'establiment de contactes amb diferents empreses nacionals (REPSOL, CEPSA...) i
internacionals (EXXON, SCHLUMBERGER, PETRONAS, MAERSK OIL...) i creació de nous convenis
Universitat-Empresa.
-Cerca en la xarxa i en els directoris d'empreses disponibles de noves adreces d'empreses relacionades amb el
món de les Ciències de la Terra.
-Generació d'una base de dades d'adreces d'empreses.
-Cerca en la xarxa de les fires relacionades amb el sector del món laboral per informar i potenciar l'assistència
dels estudiants i egressats.
-Actualitzar i mantenir les xarxes socials de la Facultat de Geologia (Twitter, Facebook, Linkedin) i potenciar el
seu ús com a medi de difusió d'informació relacionada amb el món laboral.
-Actuar com a pont d'enllaç entre el professorat de la Facultat de Geologia i els estudiants per tal de potencial la
seva involucració en l'organització de les diferents activitats relacionades amb el projecte d'ocupabilitat.

Lloc on es prestarà la col·laboració:
Facultat de Geologia
Període de col·laboració:
De l'1 de febrer de 2015 al 31 de març de 2015
Dedicació setmanal:
25 hores setmanals

Horari:
a determinar amb la responsable del becari

Requisits específics:
1. Ser estudiant de tercer cicle de la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona
2. Coneixements d'informàtica avançada

Dotació econòmica en brut

617,00 € mensuals

Beques de Col·laboració
Beques i Ajuts a l'Estudiant

3. Coneixements informàtics de xarxes socials i web
4. Capacitat de recerca d'informació a Internet
5. Capacitat d'autogestió
Mèrits:
1. Experiència prèvia en organització d'esdeveniments col·lectius i treballs en grup
2. Experiència prèvia en l'establiment de contactes entre l'àmbit universitari i les empreses
3. Haver gaudit d'altres beques de col·laboració
4. Expedient acadèmic
5. Si s'escau, es podrà fer una entrevista personal
Competències:
Competències transversals:
1. Capacitat de treball en grup
2. Habilitats comunicatives i interpersonals
3. Capacitat per adaptar-se a noves situacions i a la resolució de problemes
4. Capacitat d'empatia, reflexió i anàlisi crítica davant les demandes de l'estudiant i de l'egressat
5. Capacitat per aplicar coneixements a la pràctica
Competències específiques:
1. Habilitats avançades en l'ús de l'ordinador, de xarxes socials i gestors de continguts web.
2. Dinamització de persones i equips
3. Expertesa en la cerca d'informació
Pla formatiu:
1. Adquisició de coneixements sobre els mecanismes de l'estructura universitària
2. Aprofundiment en l'ús de l'ordinador
3. Formació en determinats aplicatius de gestió
4. Formació en cerca i gestió de la informació impresa i/o electrònica
5. Formació en habilitats organitzatives
6. Formació en atenció orientació als estudiants i en les capacitats comunicatives
7. Formació en les tècniques de recerca de feina, disseny de currículums, entrevistes laborals,...
8. Acostament al món laboral
Consideracions:

Beques de Col·laboració
Beques i Ajuts a l'Estudiant

ANNEX DE LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2015.2
Beca de col·laboració amb el Comissionat del Rector per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria
Social-Facultat de Física
2015.2.COCUP.5
Nombre de beques:

Unitat que proposa la beca:
Comissionat per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria Social
Responsable/s dels becaris: ATILA HERMS BERENGUER, ESTHER PASCUAL MIRALLES

1

Descripció de l'activitat:
Col·laborar amb la Facultat de Física en el desenvolupament i aplicació del Pla per a la Millora de l'Ocupabilitat i
la inserció laboral i professional a la UB 2014-2017.
Lloc on es prestarà la col·laboració:
Facultat de Fisica
Període de col·laboració:
De l'1 de febrer de 2015 al 31 de març de 2015
Dedicació setmanal:
20 hores setmanals

Horari:
de 9,00 h a 13,00 h

Dotació econòmica en brut

493,60 € mensuals

Requisits específics:
1. Estudiant de qualsevol dels graus de la Facultat de Física
Mèrits:
1. Coneixements d'informàtica i ofimàtica
2. Si s'escau es realitzarà una entrevista personal
3. Experiència en activitats d'organització
Competències:
Competències transversals:
1. Capacitat d'organització i planificació
2. Presa de decisions
3. Comunicació oral i escrita en la llengua nativa
4. Habilitats en les relacions interpersonals
5. Aprenentatge autònom
6. Adaptació a noves situacions
7. Creativitat
8. Iniciativa i esperit emprenedor
Competències específiques:
1. Ser capaços de determinar l'essencial d'un procés/situació i establir un model de treball del mateix
2. Ser capaços de treballar amb autonomia, acceptant responsabilitats en la planificació de projectes.
Pla formatiu:
1. L'objectiu general és que els beneficiaris puguin aplicar i desenvolupar les destreses adquirides en cursar
alguna de les titulacions de grau de la Facultat de Física en la seva formació que els sigui d'utilitat en el seu
futur professional.

Beques de Col·laboració
Beques i Ajuts a l'Estudiant

Consideracions:

Beques de Col·laboració
Beques i Ajuts a l'Estudiant

ANNEX DE LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2015.2
Beca de col·laboració amb el Comissionat del Rector per a Participació, Ocupabilitat i EmprenedoriaFacultat de Dret
2015.2.COCUP.6
Nombre de beques:

Unitat que proposa la beca:
Comissionat per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria Social
Responsable/s dels becaris: DANIEL VAZQUEZ ALBERT

1

Descripció de l'activitat:
Suport a la implementació del projecte de millora de l'ocupabilitat de la Facultat de Dret
Suport al disseny i execució del programa d'activitats d'ocupabilitat
Suport a la cerca i elaboració de materials sobre ocupabilitat
Suport a la difusió i informació d'activitats sobre ocupabilitat
Lloc on es prestarà la col·laboració:
Facultat de Dret
Període de col·laboració:
De l'1 de febrer de 2015 al 31 de març de 2015
Dedicació setmanal:
25 hores setmanals

Horari:
de 9,00 a 14,00 h

Requisits específics:
1. Estudiant , preferentment dels estudis de Dret, amb un mínim de 180 crèdits superats
Mèrits:
1. Habilitats comunicatives i interpersonals
2. Domini escrit i oral del català i del castellà i coneixements d'anglès.
3. Habilitats informàtiques, especialment domini d'excel i acces
Competències:
Competències transversals:
1. Capacitat de treball en equip
2. Capacitat d'organització de treball
3. Capacitat de gestió del temps
4. Capacitat d'empatia, reflexió i anàlisi crítica
5. Habilitats en la gestió de la informació
Competències específiques:
1. Habilitats comunicatives i interpersonals
2. Domini escrit i oral del català i del castellà i coneixements d'anglès
3. Habilitats informàtiques, especialment domini d'excel i acces

Dotació econòmica en brut

541,30 € mensuals

Beques de Col·laboració
Beques i Ajuts a l'Estudiant

Pla formatiu:
1. Coneixement de l'organització i funcionament de l'ocupabilitat a la Facultat
2. Coneixement de la normativa, materials i documentació sobre ocupabilitat i pràctiques
3. Habilitats de cerca i difusió d'informació sobre ocupabilitat
4. Habilitats d'anàlisi i gestió d'informació sobre ocupabilitat
5. Habilitats de treball en equip
6. Comunicació oral i escrita i habilitats interpersonals
7. Responsabilitat en el compliment de les tasques
Consideracions:

Beques de Col·laboració
Beques i Ajuts a l'Estudiant

ANNEX DE LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2015.2
Beca de col·laboració amb el Comissionat del Rector per a Participació, Ocupabilitat i EmprenedoriaFacultat de Psicologia
2015.2.COCUP.7
Nombre de beques:

Unitat que proposa la beca:
Comissionat per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria Social
Responsable/s dels becaris: JOAN SANSA AGUILAR

1

Descripció de l'activitat:
¿
Suport a tasques administratives del Deganat de la Facultat de Psicologia en l¿àmbit de l¿ocupabilitat i
l¿emprenedoria.
¿
Suport a la web de la Facultat de Psicologia i el Moodle en ocupabilitat i emprenedoria.
¿
Col¿laborar en tasques relacionades amb l¿àmbit de l¿ocupabilitat i l¿emprenedoria:
¿
Col¿laborar en l¿organització i execució d¿activitats.
¿
Elaboració d¿informes i memòries de resultats.
¿
Proporcionar informació presencial i online continuada i assessorar als estudiants de grau, màsters i
doctorands sobre qüestions relacionades a itineraris de grau, oferta d¿estudis de postgraus, necessitats de les
empreses i institucions, instruments de cerca de feina, etc.
Lloc on es prestarà la col·laboració:
Facultat de Psicologia
Període de col·laboració:
De l'1 de febrer de 2015 al 31 de març de 2015
Dedicació setmanal:
20 hores setmanals

Horari:
de 9,00 a 14,00 h

Dotació econòmica en brut

493,60 € mensuals

Requisits específics:
1. Estar matriculat o matriculada en estudis de màster universitari, programes de doctorat o ensenyaments de
postgrau propis de la Facultat de Psicologia
2. Comunicació oral i escrita en català i castellà
3. Coneixements en anglès, nivell mínim First Certificate
Mèrits:
1. Domini d'aplicacions informàtiques: Word, Excel, Acces, disseny gràfic i d'imatges i d'altres.
2. Coneixements d'SPSS i altres programes estadístics (p.e. R, SAS, etc.)
3. Experiència prèvia en l'edició i navegació per xarxa (p.e. Joomla o altres)
4. Capacitat de lideratge i comunicació
5. Experiència en tractament de textos i transferència de dades escrites

Beques de Col·laboració
Beques i Ajuts a l'Estudiant

Competències:
Competències transversals:
1. Capacitat per generar noves idees (creativitat)
2. Habilitats comunicatives i interpersonals
3. Capacitat d'anàlisi i sintesi
4. Comunicació oral i escrita en la pròpia llengua
5. Capacitat de treball en equip
6. Habilitats en la gestió de la informació
7. Capacitat per adaptar-se a noves situacions
Competències específiques:
1. Capacitat per fer respectar reglaments i normes de conducta
2. Capacitat de fer servir coneixements d'una determinada tècnica o bases de dades, etc.
3. Capacitat de fer servir noves eines per al a gestió del coneixement
Pla formatiu:
1. Principals normatives,, reglaments i documents relacionats amb els seus àmbits de col·laboració
2. Organització general i funcionament de la Universitat i de la Facultat
3. Habilitats de cerca d'informació referida als seus àmbits de col·laboració
4. Anàlisi, síntesi i gestió de la informació
5. Anàlisi de dades
6. Elaboració d'informes escrits
7. Habilitats de treball en equip
8. Comunicació oral i escrita i habilitats interpersonals
9. Mostrar respecte vers les normatives i reglaments institucionals i pels acords presos en l'equip de treball
10. Mostrar capacitats d'adaptació personal al canvi
11. Mostrar responsabilitat en el compliment de les tasques
12. Mostrar iniciativa
Consideracions:

Beques de Col·laboració
Beques i Ajuts a l'Estudiant

ANNEX DE LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2015.2
Beca de col·laboració amb el Comissionat del Rector per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria
Social- Facultat de Matemátiques
2015.2.COCUP.8
Nombre de beques:

Unitat que proposa la beca:
Comissionat per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria Social
Responsable/s dels becaris: JOSEP VIVES SANTA-EULALIA

1

Descripció de l'activitat:
Elaboració d'una base de dades d'empreses disposades a acollir alumnes de la Facultat en pràctiques.
Programació en mySQL.
Anàlisi i disseny de planes web.
Desenvolupament d'eines de gestió de continguts i coneixements.
Tasques de difusió de la Facultat en el teixit empresarial del país.
Tasques de gestió que facilitin el contacte entre la Facultat i les empreses.
Lloc on es prestarà la col·laboració:
Facultat de Matemàtiques
Període de col·laboració:
De l'1 de febrer de 2015 al 31 de març de 2015
Dedicació setmanal:
10 hores setmanals

Horari:
a determinar amb el responsable del becari

Requisits específics:
1. Ser estudiant de la Facultat de Matemàtiques
2. Coneixements de programació i disseny de bases de dades
3. Coneixements de programació en mySQL
Mèrits:
1. Coneixements de programació i disseny de bases de dades
2. Coneixements de programació en mySQL
3. Coneixements en el desenvolupament de planes web
Competències:
Competències transversals:
1. Capacitat de treball en equip
2. Capacitat d'aplicar coneixements
3. Habilitat en la gestió de la informació
4. Habilitat en l'elaboració i gestió de bases de dades
5. Habilitat en la programació de planes web i en la gestió del coneixement a Internet
Competències específiques:
1. Coneixements de PHP i mySQL
2. Coneixements de Bases de Dades i gestió de continguts

Dotació econòmica en brut

216,50 € mensuals

Beques de Col·laboració
Beques i Ajuts a l'Estudiant

Pla formatiu:
1. Formació en Bases de Dades específiques per a l'Administració
2. Formació en control i organització del material informàtic
3. Formació en desenvolupament i gestió de planes web en un entorn de gestió.
4. Formació en habilitats organitzatives
Consideracions:

Beques de Col·laboració
Beques i Ajuts a l'Estudiant

ANNEX DE LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2015.2
Beca de col·laboració amb el Comissionat del Rector per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria
Social-Facultat de Biologia
2015.2.COCUP.9
Nombre de beques:

Unitat que proposa la beca:
Comissionat per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria Social
Responsable/s dels becaris: GUSTAVO ADOLFO LLORENTE CABRERA

1

Descripció de l'activitat:
Contacte amb empreses nacionals i internacionals (tant via e-mail i/o telefònica, i també a nivell personal) i
disseny/programació web.
Lloc on es prestarà la col·laboració:
Facultat de Biologia
Període de col·laboració:
De l'1 de febrer de 2015 al 31 de març de 2015
Dedicació setmanal:
20 hores setmanals

Horari:
de 10,00 h a 14,00 h

Dotació econòmica en brut

493,60 € mensuals

Requisits específics:
1. Bona comunicació.
2. Coneixements d'ofimàtica i entorn web
Mèrits:
1. Maneig de bases de dades i d'entorn web
Competències:
Competències transversals:
1. Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat
2. Treball en equip
3. Capacitat comunicativa
Competències específiques:
1. Capacitat de buscar, emprar i integrar la informació.
2. Capacitat de manifestar visions integrades i sistemàtiques
Pla formatiu:
1. Les activitats relacionades amb l'ocupabilitat necessiten d'un model organitzatiu que contempli l'establiment
d'una xarxa de contactes amb empreses incloses en bases de dades àgils integrades en un portal web.
2. Per establir aquesta base de dades el becari ha de desenvolupar competències associades al tracte personal
(mitjançant contacte directe o telemàtic) de professionals relacionats amb el món laboral (recursos humans).
3. Per esbrinar el grau d'ocupabilitat dels nostres alumnes una vegada finalitzats els estudis de grau és
imprescindible establir un sistema de comunicació eficient amb les diferents empreses relacionades amb els
sectors implicats en les competències assolides pels alumnes que cursen els graus de la Facultat de Biologia.
4. El pla formatiu comporta que el becari s'integri en un sistema de recollida, sistematització i incorporació en un
entorn web de tota la informació relacionada amb empreses i entitats que pugin ser d'interès professional per
als nostres alumnes.

Beques de Col·laboració
Beques i Ajuts a l'Estudiant

Consideracions:

Beques de Col·laboració
Beques i Ajuts a l'Estudiant

ANNEX DE LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2015.2
Beca de col·laboració amb el Comissionat del Rector per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria
Social-Facultat de Geografia i Història
2015.2.COCUP.10
Nombre de beques:

Unitat que proposa la beca:
Comissionat per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria Social
Responsable/s dels becaris: ROSA MARIA CREIXELL CABEZA

1

Descripció de l'activitat:
Elaboració de díptics
Activació de canals de comunicació
Funcionament de les xarxes de comunicació: Facebook i Twitter
Suport a l'habilitació d'un apartat web del centre en l'àmbit de l'ocupabilitat
Tasques de suport en el disseny d'enquestes telefòniques
Suport en el procés d'anàlisi i diagnosi dels nous jaciments d'ocupació
Tasques de suport a la coordinació
Lloc on es prestarà la col·laboració:
Facultat de Geografia i Història
Període de col·laboració:
De l'1 de febrer de 2015 al 31 de març de 2015
Dedicació setmanal:
20 hores setmanals

Horari:
de 9,00 a 14,00 h

Dotació econòmica en brut

493,60 € mensuals

Requisits específics:
1. Estar matriculat en algun dels ensenyaments de màster universitari o doctorat de la Facultat de Geografia i
Història
2. Domini de les noves tecnologies: Facebook i Twitter.
3. Coneixements en elaboració de pàgines web
4. Gestió de continguts de les plataformes digitals
Mèrits:
1. Coneixement acreditat a nivell d'usuari d'eines de l'entorn Windows i Mac, com Word, Powerpoint i d'altres
aplicacions bàsiques d'internet i eines 2.0
2. Coneixement acreditat a nivell d'usuari de bases de dades i fulls de càlcul: Access i Excel.
3. Coneixement acreditat a nivell d'usuari de gestors de continguts web i xarxes socials.
4. Si s'escau es realitzarà una entrevista als candidats.

Beques de Col·laboració
Beques i Ajuts a l'Estudiant

Competències:
Competències transversals:
1. Capacitat de treball en equip
2. Habilitats comunicatives i interpersonals
3. Habilitats en la gestió de la infomració
4. Dinamització de persones i equips
Competències específiques:
1. Habilitats en l'ús de l'ordinador
2. Aprofundiment en l'ús de tècniques audiovisuals
3. Formació en tractament i manteniment de pàgines web
4. Processament de dades estadístiques
5. Representació gràfica de dades estadístiques
Pla formatiu:
1. Formació en cerca i gestió de la informació electrònica.
Consideracions:

Beques de Col·laboració
Beques i Ajuts a l'Estudiant

ANNEX DE LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2015.2
Beca de col·laboració amb el Comissionat del Rector per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria
Social-Facultat de d'Educació
2015.2.COCUP.11
Nombre de beques:

Unitat que proposa la beca:
Comissionat per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria Social
Responsable/s dels becaris: ANNA MARIA ESCOFET ROIG, ANNA FORES MIRAVALLES

1

Descripció de l'activitat:
Col·laborar amb l'equip deganal
Col·laborar en el disseny dels processos de comunicació i participació institucional
Col·laborar en l'organització i gestió dels processos de foment de l'emprenedoria i l'ocupabilitat en la Facultat de
Formació del Professorat
Col·laborar en els processos d'innovació i projectes de la Facultat de Formació del Professorat
Lloc on es prestarà la col·laboració:
Facultat de Formació del Professorat
Període de col·laboració:
De l'1 de febrer de 2015 al 31 de març de 2015
Dedicació setmanal:
15 hores setmanals

Horari:
de 10,00 a 13,00 h

Dotació econòmica en brut

370,20 € mensuals

Requisits específics:
1. Estudiant de qualsevol ensenyament de la Facultat de Formació del Professorat o de la Facultat de
Pedagogia (Grau, Màster o Doctorat)
2. Acreditació de nivell C o equivalent de Llengua Catalana
Mèrits:
1. Coneixements sobre emprenedoria i ocupabilitat
2. Coneixements informàtics acreditats
3. Experiència en processos de comunicació i/o participació
4. Coneixements d'anglès (Nivell B1 o equivalent)
Competències:
Competències transversals:
1. Capacitat d'anàlisi i síntesi
2. Habilitats comunicatives i interpersonals
3. Capacitat per generar noves idees (creativitat)
4. Capacitat de treball en equip
5. Dinamització de persones i equips
Competències específiques:
1. Habilitats en l'ús de l'ordinador

Beques de Col·laboració
Beques i Ajuts a l'Estudiant

Pla formatiu:
1. Formació general sobre l'organització de la Facultat i de la Universitat
2. Formació en emprenedoria i ocupabilitat
3. Formació en la recerca d'informació
4. Formació en habilitats organitzatives
5. Formació en habilitats col·laboratives i de treball en equip
6. Formació en els processos d'innovació i projectes de la Facultat
7. Formació en l'àmbit dels processos de comunicació i participació institucional
Consideracions:

Beques de Col·laboració
Beques i Ajuts a l'Estudiant

ANNEX DE LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2015.2
Beca de col·laboració amb el Comissionat del Rector per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria
Social i Coordinador SOUB
2015.2.COCUP.12
Nombre de beques:

Unitat que proposa la beca:
Comissionat per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria Social
Responsable/s dels becaris: VIRGINIA ROSA FERRER CERVERO, JOSE HUMBERTO GO

1

Descripció de l'activitat:
Donar suport en l'execució del conveni entre la UB i el SOC per millorar l'ocupabilitat dels estudiants
universitaris.
Dissenyar, implementar i avaluar accions d'ocupabilitat i millorar la inserció ocupacional i professional dels
estudiants i egressats UB.
Fer seguiment d'estudiants mitjançant la plataforma Galileu.
Identificar i captar recursos (finançament) per a la posada en marxa del portal únic de feina UB.
Gestió i posada en marxa del SOUB com agència acreditada d'intermediació laboral.
Participar en les accions d'ocupabilitat del Comissionat del Rector per a Participació, Ocupabilitat i
Emprenedoria Social.
Lloc on es prestarà la col·laboració:
Comissionat del Rector per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria Social
Període de col·laboració:
De l'1 de febrer de 2015 al 31 de març de 2015
Dedicació setmanal:
25 hores setmanals

Horari:
de 8,30 h a 13,30 h

Dotació econòmica en brut

617,00 € mensuals

Requisits específics:
1. Titulació en Pedagogia

2. Alumne de Màster de Psicopedagogia.
3. Formació i experiència en àmbits de mentoria entre iguals.
4. Formació en els àmbits d'orientació laboral, tècniques d'innovació laboral i acompanyament professional.
Mèrits:
1. Experiència de col·laboració en docència universitària
2. Experiència en creació de materials i recursos didàctics a nivell universitari.
3. Si s'escau es realitzarà una entrevista.

Beques de Col·laboració
Beques i Ajuts a l'Estudiant

Competències:
Competències transversals:
1. Capacitat de comunicació i negociació.
2. Capacitat de gestionar recursos.
Competències específiques:
1. Capacitat de dissenyar, planificar i avaluar accions formatives que impulsin l'ocupabilitat.
2. Capacitat d'assessora a poblacions joves.
3. Habilitats d'escolta activa en entorns formatius i d'assessorament.
4. Capacitat de motivació psicopedagògica.
Pla formatiu:
1. Incorporació en un equip multiprofessional per a la millora de l'ocupabilitat dels joves universitaris.
2. Formació en plataformes i portals de cerca de feina.
3. Assistència a jornades i seminaris professionals.
4. Aprenentatge participatiu i col·laboratiu en presentació de projectes d'investigació relacionats en l'àmbit de
l'ocupabilitat
Consideracions:

Beques de Col·laboració
Beques i Ajuts a l'Estudiant

ANNEX DE LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2015.2
Beca de col·laboració amb el Comissionat del Rector per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria
Social i Coordinador SOUB
2015.2.COCUP.13
Nombre de beques:

Unitat que proposa la beca:
Comissionat per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria Social
Responsable/s dels becaris: VIRGINIA ROSA FERRER CERVERO, JOSE HUMBERTO GO

1

Descripció de l'activitat:
Tasques de suport a la creació del Servei d'Ocupació de la UB.
Desenvolupar activitat de millora de la inserció laboral i acompanyament professional a la UB
Posar en marxa accions vinculades al Comissionat POES per a compliment del Conveni de Col·laboració amb
el Servei d'Ocupació de la UB.
Donar suport a la posada en marxa de sistemes de qualitat EFQM o altres al Servei d'Ocupació de la UB
Donar suport a la presentació i elaboració de projectes de millora d'ocupabilitat amb agents interns i externs a la
UB
Donar suport a l'impuls de emprenedoria social amb els diferents centres de la UB.
Lloc on es prestarà la col·laboració:
Comissionat del Rector per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria Social
Període de col·laboració:
De l'1 de febrer de 2015 al 31 de març de 2015
Dedicació setmanal:
25 hores setmanals

Horari:
de 9,00 h a 14,00 h

Dotació econòmica en brut

617,00 € mensuals

Requisits específics:
1. Estudiant d'ADE o estudiant de Psicologia àmbit ocupacional o Recursos Humans o estudiant de Relacions
Laborals
2. Nivell C de català
3. Coneixements sobre certificacions de qualitat
4. Coneixements informàtics de processadors de textos, full càlculs, bases de dades, presentacions i gestió de
correu i aplicacions web 2.0
Mèrits:
1. Experiència laboral en el sector de l'ocupació.
2. Experiència laboral en temes de qualitat.
3. Si s'escau es realitzarà una entrevista.

Beques de Col·laboració
Beques i Ajuts a l'Estudiant

Competències:
Competències transversals:
1. Treball en equip
2. Habilitats de comunicació
3. Treball en xarxes
4. Iniciativa
5. Assoliment d'objectius.
Competències específiques:
1. Creació i implementació de projectes
2. Gestió de la qualitat
3. Creació d'empreses
4. Es valoraran coneixements d'estudis de mercat.
5. Competències de gestió.
Pla formatiu:
1. Integració en equip professional
2. Coneixements i contactes amb diferents xarxes d'empreses.
3. Assistència a cursos, tallers i seminaris de formació.
4. Supervisió i seguiment de les tasques.
5. Pla de millora competencial i professional de forma personalitzada.
Consideracions:

Beques de Col·laboració
Beques i Ajuts a l'Estudiant

ANNEX DE LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2015.2
Beca de col·laboració amb el Comissionat del Rector per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria
Social i Agència de Qualitat.
2015.2.COCUP.14
Nombre de beques:

Unitat que proposa la beca:
Comissionat per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria Social
Responsable/s dels becaris: VIRGINIA ROSA FERRER CERVERO, JOSE HUMBERTO GO

1

Descripció de l'activitat:
Tasques de suport a l'Agència de Qualitat de la UB en els àmbits de Qualitat i Ocupabilitat.
Tasques de suport al Servei d'Ocupació de la UB en elaboració i aplicació d'instruments d'avaluació ocupabilitat.
Anàlisi d'informes d'inserció laboral universitaris i d'organitzacions empresarials i administracions públiques.
Tasques de suport per a l'avaluació de resultats d'impacte de l'aplicació del conveni per millora de l'ocupabilitat
de la UB amb el SOC.
Elaboració i gestió de bases de dades.
Tasques de suport al Comissionat POES
Lloc on es prestarà la col·laboració:
Comissionat del Rector per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria Social
Període de col·laboració:
De l'1 de febrer de 2015 al 31 de març de 2015
Dedicació setmanal:
25 hores setmanals

Horari:
de 9,00 a 14,00 h.

Dotació econòmica en brut

617,00 € mensuals

Requisits específics:
1. Estudiant Grau Estadística o bé Grau Enginyeria Informàtica o titulacions vinculades a la Facultat d'Economia
d'Empresa o estudiants de màster vinculats a l'Estadística.
2. Nivell C de Català.
3. Anglès tècnic nivell mig
4. Domini TIC pack Microsoft Office, gestors de bases de dades, software estadístic.
Mèrits:
1. Experiència en anàlisi de dades.
2. Experiència en elaboració d'informes.
3. Experiència en elaboració i aplicació d'instruments d'avaluació quantitatius i qualitatius.
4. Si s'escau es realitzarà una entrevista.

Beques de Col·laboració
Beques i Ajuts a l'Estudiant

Competències:
Competències transversals:
1. Treball en equip
2. Assoliment d'objectius
3. Comunicació escrita/informes
4. Rigor
5. Pensament analític
6. Iniciativa
Competències específiques:
1. Coneixements d'informàtica
2. Coneixements d'estadística
Pla formatiu:
1. Integració en equip professional
2. Coneixements i contactes amb diferents xarxes d'empreses
3. Assistència a cursos, tallers i seminaris de formació
4. Supervisió i seguiment de les tasques.
5. Pla de millora competencial i professional de forma personalitzada.
Consideracions:

Beques de Col·laboració
Beques i Ajuts a l'Estudiant

ANNEX DE LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2015.2
Beca de Col·laboració amb el Comissionat del Rector per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria i
amb el Comissionat per a Multilingüisme
2015.2.COCUP.15
Nombre de beques:

Unitat que proposa la beca:
Comissionat per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria Social
Responsable/s dels becaris: VIRGINIA ROSA FERRER CERVERO, MARIA TERESA GARC

1

Descripció de l'activitat:
Suport a tasques de planificació i implementació d'accions de millora d'inserció laboral per a estudiants i
graduats en llengües estrangeres
Suport a la traducció de la documentació de materials i documentació web del Servei d'Ocupació de la UB en
anglès.
Suport al Comissionat de Multilingüisme en tasques de vinculació, ocupabilitat i llengües estrangeres.
Suport al coordinador del Servei d'Ocupació UB en promoció del servei a empreses i organitzacions
internacionals
Lloc on es prestarà la col·laboració:
Comissionat del Rector per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria Social
Període de col·laboració:
De l'1 de febrer de 2015 al 31 de març de 2015
Dedicació setmanal:
15 hores setmanals

Horari:
a determinar amb el responsable del becari

Requisits específics:
1. Estudiants preferentment de titulacions de la Facultat de Filologia
2. Nivell d'anglès C1 o Advanced i/o Francès nivell C1
3. Competències TIC, entorns web i presentacions
Mèrits:
1. Conexiements d'alemany o italià
2. Estades estranger (Erasmus o altres)
3. Experiència laboral en l'àmbit de la traducció o interpretació.
4. Inserció laboral en llengües estrangeres
5. Si s'escau es realitzarà una entrevista als candidats.

Dotació econòmica en brut

370,20 € mensuals

Beques de Col·laboració
Beques i Ajuts a l'Estudiant

Competències:
Competències transversals:
1. Competències TIC, entorns web i pack Microsoft Office
2. Treball en equip
3. Competències de comunicació oral i escrita
4. Assoliment d'objectius
Competències específiques:
1. Competències de traducció i d'intèrpret professional
2. Elaboració d'informes
Pla formatiu:
1. Integració en equip professional
2. Coneixements i contactes amb diferents xarxes d'empreses
3. Assistència a cursos, tallers i seminaris de formació
Consideracions:

Beques de Col·laboració
Beques i Ajuts a l'Estudiant

ANNEX DE LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2015.2
Beca de col·laboració amb el Comissionat del Rector per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria
Social-Servei d'Atenció a l'Estudiant
2015.2.COCUP.16
Nombre de beques:

Unitat que proposa la beca:
Comissionat per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria Social
Responsable/s dels becaris: VIRGINIA ROSA FERRER CERVERO, JOSE HUMBERTO GO

1

Descripció de l'activitat:
Tasques de suport a la creació del Servei d'Ocupació de la UB.
Desenvolupar activitats de millora de la inserció laboral i acompanyament professional als estudiants de la UB
Posar en marxa accions vinculades al Comissionat POES per a compliment del Conveni de Col·laboració amb
el Servei d'Ocupació de la UB.
Lloc on es prestarà la col·laboració:
Comissionat del Rector per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria Social
Període de col·laboració:
De l'1 de febrer de 2015 al 31 de març de 2015
Dedicació setmanal:
25 hores setmanals

Horari:
de 9,00 a 14,00 h

Dotació econòmica en brut

617,00 € mensuals

Requisits específics:
1. Estudiant d'ADE o estudiant de Psicologia en l'àmbit ocupacional o Recursos Humans o estudiant de
Relacions Laborals
2. Nivell C de català
3. Coneixements informàtics de processadors de textos, fulls de càlcul, bases de dades, presentacions i gestió
de correu.
Mèrits:
1. Experiència laboral en el sector de l'ocupació
2. Si s'escau es realitzarà una entrevista
Competències:
Competències transversals:
1. Treball en equip
2. Habilitats de comunicació
3. Treball en xarxes
4. Iniciativa
5. Assoliment d'objectius
Competències específiques:
1. Habilitats avançades en l'ús de l'ordinador
2. Habilitats en la gestió de la informació.

Beques de Col·laboració
Beques i Ajuts a l'Estudiant

Pla formatiu:
1. Integració en equip professional
2. Coneixements i contactes amb diferents xarxes d'empreses
3. Assistència a cursos, tallers i seminaris de formació
Consideracions:

Beques de Col·laboració
Beques i Ajuts a l'Estudiant

ANNEX DE LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2015.2
Beca de col·laboració amb el Comissionat del Rector per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria
Social-Alumni
2015.2.COCUP.17
Nombre de beques:

Unitat que proposa la beca:
Comissionat per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria Social
Responsable/s dels becaris: VIRGINIA ROSA FERRER CERVERO, JOSE HUMBERTO GO

1

Descripció de l'activitat:
Tasques de suport a la creació del Servei d'Ocupació de la UB.
Desenvolupar activitats de millora de la inserció laboral i acompanyament professional als graduats i titulats de
la UB
Posar en marxa accions vinculades al Comissionat POES per a compliment del Conveni de Col·laboració amb
el Servei d'Ocupació de Catalunya.
Lloc on es prestarà la col·laboració:
Comissionat del Rector per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria Social
Període de col·laboració:
De l'1 de febrer de 2015 al 31 de març de 2015
Dedicació setmanal:
25 hores setmanals

Horari:
de 9,00 a 14,00 h

Dotació econòmica en brut

617,00 € mensuals

Requisits específics:
1. Estudiant d'ADE o estudiant de Psicologia en l'àmbit ocupacional o Recursos Humans o estudiant de
Relacions Laborals
2. Nivell C de català
3. Coneixements informàtics de processadors de textos, fulls de càlcul, bases de dades, presentacions i gestió
de correu.
Mèrits:
1. Experiència laboral en el sector de l'ocupació
2. Si s'escau es realitzarà una entrevista
Competències:
Competències transversals:
1. Treball en equip
2. Habilitats de comunicació
3. Treball en xarxes
4. Iniciativa
5. Assoliment d'objectius
Competències específiques:
1. Habilitats avançades en l'ús de l'ordinador
2. Habilitats en la gestió de la informació

Beques de Col·laboració
Beques i Ajuts a l'Estudiant

Pla formatiu:
1. Integració en equip professional
2. Coneixements i contactes amb diferents xarxes d'empreses
3. Assistència a cursos, tallers i seminaris de formació.
Consideracions:

