BEQUES IBUB DE FINALITZACIÓ DE TESI DOCTORAL
2016 – SEGONA CONVOCATÒRIA
1.Objectiu
Donar suport al darrer període de realització de tesis doctorals a l’IBUB per tal
d’afavorir la compleció de resultats, redacció d’articles científics en base a la Tesi i/o
finalització de la memòria escrita de Tesi.
2.Convocatòria
Per tal de fer possible aquest objectiu, l’IBUB convocarà beques de suport a la
Finalització de Tesi sobre la base formal de convocatòria de “beca de col·laboració”
(25 hores setmanals i 617 euros bruts mensuals). El termini de gaudi serà d’un màxim
de 6 mesos. En el moment d’obtenció del grau de doctor (lectura de la tesi), si aquest
es produeix abans de la finalització dels 6 mesos, la beca quedarà discontinuada.
3.Procediment
El procediment a seguir serà:
Durant 2 períodes semestrals es demanarà als IPs dels grups IBUB que facin
propostes al respecte, aportant com a documentació adreçada al director de l’IBUB:
1. Carta del director de Tesi explicitant el nom del doctorand, programa de
doctorat al què està adscrit, grup IBUB al que pertany i estatus de doctorand
(beca o font de finançament amb que ha estat realitzant la tesi), data de
finalització prevista de la beca que està gaudint, circumstàncies que fan
necessari un període de prolongació, i data aproximada de lectura de la tesi.
Vist-i-plau del IP del grup, si no és el director, explicitant que el doctorand està
fent la tesi al si del grup.
2. Text indicant, pel que fa al període de 6 mesos sol·licitats, els següents items
corresponents al perfil del doctorand (són els formalment necessaris per a la
convocatòria de la beca en el protocol “beca de col·laboració”)
A) ACTIVITAT OBJECTE DE LA COL·LABORACIÓ (2 línies Word Arial p11).
B) REQUISITS DEL CANDIDAT A VALORAR (2 línies Word Arial p11).
C) MÈRITS DEL CANDIDAT A VALORAR (2 línies Word Arial p11).
Un cop examinades les propostes, en base a la documentació aportada i disponibilitat
pressupostària, a proposta de la Comissió Permanent, la direcció de l’IBUB farà la
convocatòria específica de les beques seleccionades.
Cada grup de recerca de l’IBUB (identificat per l’IP corresponent) només podrà fer una
sol·licitud per any.
En la priorització que pogués ser necessari fer, es tindrà en compte de manera
favorable haver gaudit d’una beca (o contracte) pre-doc de 3 anys respecte a
candidats que n’hagin gaudit una de 4 anys.
4.Obligacions del becari i del grup IBUB receptor:
- Comunicar al IBUB la data en que s’ha fet efectiva la lectura de la tesi
- Esmentar en la memòria de la Tesi i en els materials publicats que se’n puguin
derivar, el suport de l’IBUB.
5. Segona convocatòria 2016.
S’obre la segona convocatòria 2016 de sol·licituds per a doctorands en que la
finalització de la beca/contracte sigui entre el 01/07/2016 i el 31/12/2016. Els directors
de Tesi interessats heu d’adreçar els documents esmentats en el punt 3 a Santi
Vazquez (svazquez@ub.edu), secretari del IBUB, amb còpia a Gemma Moreno
(g.moreno@ub.edu), abans del 30 de Setembre de 2016.

