
BECA ONMEDIATION/5 & CERCLE D’ART 

Cercle d’Art. Revista multidisciplinària d’estudiants convoca una beca per a cursar la fase 
teòrica del seminari d’estudis curatorials OnMediation, organitzat pel grup de recerca Art, 
Globalització i Interculturalitat (AGI). El curs consta de 8 sessions, sumant un total de 24 
hores, que tindran lloc durant els mesos de novembre i desembre de 2017 (sessions i més 
informació).

Bases. 15 octubre 2017

Departament d’Història de l’Art
Facultat de Geografia i Història

Cercle d’Art. Revista multidisciplinària d’estudiants

c. Montalegre, 6-8, 5è
08001 Barcelona

revistacercledart@ub.edu
revistes.ub.edu/cercledart

 1. OBJECTIU  Atorgar una beca per cursar OnMediation/5 i promoure l’esperit crític  
a través d’una ressenya d’aquest per part del becat. 

 2. ADREÇADA A  Estudiants universitaris de Grau, Màster o Doctorat o que han finalitzat 
aquests estudis el passat curs.

 3. IMPORT DE  La beca assumeix l’import íntegre de la fase teòrica (275 € estudiants
 LA BECA   / 325 € no estudiants).

 4. PRESENTACIÓ  La sol·licitud es farà al correu revistacercledart@ub.edu adjuntant el
 DE SOL·LICITUD següent:
    ·  Curriculum vitae 
   · Carta de presentació
    · Breu escrit previ (ressenya d’exposició, obra teatral, llibre, etc) 
 
 5. CRITERIS DE  La selecció la farà el Consell editorial de Cercle d’Art segons:
 SELECCIÓ  · Comprovació dels requisits
   · Qualitat d’escriptura
   · Esperit crític
   · Capacitat reflexiva
   · Interès per al curs

 6. OBLIGACIONS  Acceptant la beca, la persona beneficiària es compromet a: 
 DE LA PERSONA   · Assistir a totes les sessions del seminari 
 BENEFICIÀRIA    · Escriure una ressenya del seminari per a la secció Notes d’Art de 

Cercle d’Art. Revista multidisciplinària d’estudiants (seguint les 
seves normes de publicació). 

 7. INCOMPLIMENT Incomplir alguna d’aquestes obligacions comportarà la retirada de la 
 D’AQUESTES  beca; i el conseqüent pagament del preu del curs. 
 OBLIGACIONS 

 8. CONVOCATÒRIA  La convocatòria estarà oberta des de la seva publicació fins al 27 d’oc-
tubre de 2017 a les 23:59 

 
 9. RESOLUCIÓ  Entre el 30 d’octubre i l’1 de novembre es resoldrà la beca i es contac-

tarà amb el beneficiari. Si no s’obté resposta abans del 5 de novembre, 
es resoldrà a favor del següent seleccionat.
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