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CONVOCATÒRIA D'AJUTS PER A RECERCA 

 

 

L´institut de Recerca TransJus té com a objectius i activitats fomentar la recerca en dret i 

altres ciències vinculades a la Facultat de Dret, facilitar la col·laboració entre investigadors 

de diferents àrees de coneixement, per tal de realitzar una recerca transversal i integradora 

i promoure’n la internacionalització i l’europeïtzació (art. 1 del Reglament de Funcionament 

intern del TransJus). 

En compliment d´aquests objectius i activitats, l´Institut, des de la seva creació, ha realitzat 

diverses convocatòries d´ajuts, essent les últimes les efectuades l´any 2017, relatives a 

recercadors/es del TransJus interessats/des en obtenir suport financer per a assistir a 

congressos, fer traduir treballs acadèmics a publicar, o fer revisar les seves pròpies 

traduccions, organitzar formacions en metodologia de recerca i convidar a ponents 

estrangers de reconegut prestigi per a debats i seminaris a la nostra facultat. 

Per tot això, com a  Director de TransJus, a proposta del Consell de Direcció de l´Institut 

 

RESOLC: 
 

1. Convocar ajuts adreçats a investigadors/es adscrits/es al TransJus de la Facultat de 

Dret de la Universitat de Barcelona amb l´objectiu de fomentar la recerca en dret i altres 

ciències vinculades a la Facultat de Dret, facilitar la col·laboració entre investigadors de 

diferents àrees de coneixement, per tal de realitzar una recerca transversal i integradora 

i promoure’n la internacionalització i l’europeïtzació (art. 1, objectius i activitats,  del 

Reglament de Funcionament intern del TransJus). Es cerquen especialment propostes 

que busquin generar projectes de recerca nacionals, europeus, transferència  i 

publicacions  Q1 y Q2 en revistes JCR i SJR; 
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2. La convocatòria es regirà d'acord amb les bases que figuren a l'annex 1 d'aquesta 

convocatòria; 

 

3. Dates de sol•licituds: de l´1 al 31 de març de 2019 (cal enviar la documentació per correu 

intern al Mòdul 23 Despatx 1 de la Facultat de Dret i al correu electrònic 

gestio.transjus@ub.edu);  

4. La resolució corresponent es farà pública abans del 15 d´abril de 2019. 

 

 

 

Barcelona, 27 de febrer de 2019 

________________________ 

Prof. Dr. Juli Ponce Solé 

Director 
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ANNEX 1 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA 
 
 

BASE 1: Requisits per a sol·licitar l'ajut: 
 

1. Aquests ajuts estan adreçats a investigadors/es adscrits/es al TransJus de la 
Universitat de Barcelona que vulguin desenvolupar activitats de recerca en dret i 
altres ciències vinculades a la Facultat de Dret que facilitin la col·laboració entre 
investigadors de diferents àrees de coneixement, per tal de realitzar una recerca 
transversal i integradora i promoguin la internacionalització i l’europeïtzació 
 

2. S’atorgaran ajuts per un total global de 4000 euros com a màxim. 
 

3. No haver sol·licitat ni sol·licitar en el futur cap ajut a qualsevol centre, departament, 
institut o organisme de la UB i del Grup UB per a l´activitat per la  que es sol·licita 
l’ajut al TransJus 
 

4. És obligatori tenir actualitzat el GREC en els darrers 12 mesos. 
 
BASE 2: Sol·licituds i documents a presentar: 
 

1. Les sol·licituds es presentaran, segons l’imprès normalitzat, a la Secretària del 
TransJus 
 

2. La sol·licitud s'haurà d'acompanyar d'un resum de l´activitat de recerca a realitzar i 
dels resultats esperables de la mateixa. 
 

BASE 3. Selecció 
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Director del TransJus, constituirà una 
Comissió d'avaluació formada per el Consell de Direcció de TransJus i l' Administradora del 
Centre o persona en qui delegui. 
 
La selecció es podrà realitzar entre un o varis dels projectes de recerca presentats. Els 
criteris per a decidir es basaran en l´interès de la recerca per a les activitats de TransJus 
descrites, tenint en compte, especialment propostes que busquin generar projectes de 
recerca nacionals, europeus, transferència, i publicacions  Q1 y Q2 (quartils 1 i 2) en 
revistes JCR,  estrangeres o espanyoles i SJR, també estrangeres o espanyoles (s´adjunten 
vincles a pàgines d´internet, la responsabilitat de l´elaboració dels quals no correspon a 
TransJus, per a facilitar consultes). 
 
 
 

http://mjl.clarivate.com/
https://www.uvic.cat/es/revistas-espanoles-al-isi-web-of-science
https://www.scimagojr.com/journalrank.php

