
 

CONVOCATÒRIA DE LA UNIÓ IBEROAMERICANA D’UNIVERSITATS 
PER A LA PARTICIPACIÓ EN EL CURS “REPENSAR LOS MUSEOS” 

A LA UNIVERSITAT COMPLUTENSE DE MADRID 
DEL 25 AL 29 DE JUNY DE 2018 

 
 
1. Objecte de la convocatòria 

La Unió Iberoamericana d’Universitats (UIU) és una aliança estratègica integrada per la 
Universitat Complutense de Madrid (UCM), la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat 
Nacional de Mèxic (UNAM), la Universitat de Buenos Aires (UAB) i la Universitat de São Paulo 
(USP), amb l’objectiu de ser un think tank d’alta qualitat científica, un referent internacional que 
beneficiï el reconeixement dels seus científics, professors, estudiants, així com el 
desenvolupament de la cultura iberoamericana al món. 

Els participants seran estudiants i investigadors de les cinc universitats membres de la UIU. El 
curs té un programa multidisciplinari que s’impartirà de manera intensiva durant una setmana, 
amb un total de 30 hores 

Aquesta convocatòria ofereix als estudiants de la UB la possibilitat de completar la seva formació 
acadèmica participant en el curs “Repensar los museos”, a la UCM. L’assistència a aquest curs 
permetrà enriquir el desenvolupament acadèmic i viure una experiència personal en un entorn 
culturalment atractiu. 
 
2. Requisits d’admissió 

 Estar en possessió d’un títol de grau o llicenciatura. 

 En el moment d’assistir al curs (curs 2017-2018), estar fent activitats de recerca com a 
estudiant de màster, doctorat, o com a ajudant de recerca a la UB, en un àmbit 
relacionat amb les àrees de patrimoni, museu, gestió cultural o afins. 

 
3. Places convocades 

Es convoquen 5 places amb matrícula gratuïta per al curs “Repensar los museos”, de cinc dies de 
durada, a la UCM. 

L’ajut inclou: 

 200 € destinats al finançament del viatge, 

 allotjament al col·legi major de la UCM en règim de pensió completa entre els dies 24 i 29 de 
juny. 

Aquest ajut es pot rebre juntament amb altres ajuts, finançaments o préstecs nacionals, 
autonòmics o locals. La persona beneficiària és la responsable del compliment de les condicions 
d’incompatibilitat establertes a les possibles convocatòries de beques i ajuts. 
 
4. Període 

L’estudiant ha d’estar en disposició d’atendre el curs presencialment durant els cinc dies que dura: 
del 25 al 29 de juny de 2018. 
 
5. Documentació necessària 

Les persones interessades poden fer la sol·licitud emplenant el model d’instància adjunt, que ha 
d’anar acompanyat de la documentació següent: 



 

 DNI o document oficial d’identificació equivalent 

 Carta de motivació en què es manifesti interès per la temàtica del curs per proporcionar valor 
afegit a la recerca que es duu a terme 

 Currículum (incloent nota d’expedient acadèmic) 

 Matrícula del curs 2017-2018 
 
 
6. Criteris de selecció 

En la valoració de les candidatures s’aplicaran els criteris següents: 

a) Expedient acadèmic 

b) Currículum 
 
c) La vinculació científica de la recerca del doctorand amb la temàtica del curs 
 
d) La publicació d’articles en revistes indexades nacionals i internacionals i la participació en 

congressos com a garantia d’un bon aprofitament de l’activitat subvencionada. 

 
7. Termini de sol·licitud 

Les persones interessades poden presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació 
esmentada, en qualsevol de les oficines de registre general de la UB 
(http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html) del 3 de maig a 1 de juny de 2018. 
 
8. Resolució  

El vicerector de Projecció i Internacionalització és l’encarregat de dictar la resolució de la 
convocatòria, que es publicarà al web de l’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals.  

En el cas que el nombre de sol·licituds excedeixi el nombre d’ajuts oferts, els beneficiaris quedaran 
en una llista d’espera que es publicarà, de la mateixa manera, al web de l’Oficina de Mobilitat i 
Programes Internacionals. 

 
 
 
 
Dr. Àlex Aguilar 
Vicerector de projecció i internacionalització 
 
 
 
 
 
Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata executivitat, podeu 
interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona en el termini de dos 
mesos, a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució, d’acord amb el que estableixen els articles 8 i 46 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
No obstant això, les persones interessades poden optar per interposar contra aquesta resolució un recurs de reposició 
davant el mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la notificació de la 
resolució. En aquest cas no es podrà interposar el recurs de reposició, d’acord amb el que disposen els articles 123 i 
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  

http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html

