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Bases Convocatòria de Borses de Viatge per a estudiants de
Doctorat de Ciències del Mar de la Facultat de Ciències de la
Terra

Condicions Generals
1. Per acord de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat de
Ciències del Mar, es convoquen Borses de Viatge per a Estudiants de
Doctorat de Ciències del Mar. L´objectiu d´aquests ajuts és recolzar la
realització d´estades per a activitats formatives, preferentment a
l´estranger.
2. La convocatòria serà resolta pel President de la Comissió Acadèmica, a
proposta de la comissió d´avaluació en el termini màxim de 15 dies hàbils
des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
3. Es destinaran a aquesta convocatòria un fons màxim de 1.339,94€, a
càrrec de l´aplicació pressupostària 2565GE02064000 PD0HDK1C, amb
un màxim de 600,00€ per beneficiari, valorats d´acord amb els següents
criteris:
- Proximitat al centre de recerca
- Durada de l´estada
No obstant això, la Comissió Acadèmica es reserva el dret de modificar
aquesta quantitat màxima en funció de les disponibilitats pressupostàries.

Beneficiaris
Poden sol·licitar aquest ajut els estudiants de Doctorat de Ciències del Mar amb
matrícula vigent. Les despeses vinculades a les accions per les quals es sol·licita
aquest ajut hauran de ser realitzades durant el curs acadèmic 2020-2021.

Justificació dels Ajuts
Són finançables les despeses de viatge, allotjament i manutenció.
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Criteris de selecció
S´establirà una comissió d´avaluació nomenada per la Comissió Acadèmica del
Programa de Doctorat que resoldrà en el termini màxim de 15 dies hàbils a partir
de la finalització dels terminis. Els ajuts es concediran d´acord amb els criteris
següents que constaran a la memòria de l´activitat a realitzar o realitzada:
-

Objectius
Resultats esperables
Tècniques analítiques o de treball a realitzar al centre de recerca.

Un cop valorades les sol·licituds, la comissió de valoració podrà sol·licitar una
exposició pública de la memòria presentada en format presentació suportada
amb ppt, d’extensió que es concretarà en cada cas.
Criteris d´adjudicació
-

Absència de finançament alternatiu per a la realització de l´estada
Novetat de la tècnica en el context de la Facultat de Ciències de la Terra
Interès específic per la tesi
Qualitat de la memòria
Defensa pública del projecte d’estada, en el seu cas
Prestigi reconegut de l'entitat receptora del doctorand

Presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds es presentaran a l´oficina de Registre de la Facultat de Ciències
de la Terra del 30 de novembre al 23 de desembre de 2020 (10:00h – 14:00h),
adjuntant la memòria de l´activitat per la qual es sol·licitat l´ajut. Cal demanar
Cita Prèvia: https://www.ub.edu/portal/web/ciencies-terra/inici
El
formulari
de
sol·licitud
resta
disponible
https://www.ub.edu/portal/web/ciencies-terra/doctorats.

a

la

web

Comissió de valoració
La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat de Ciències del Mar
nomenarà una comissió de valoració que estarà constituïda per:
-

President/a: President de la Comissió Acadèmica o persona en qui
delegui.
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-

Vocals: Un representant de l´òrgan que va tenir la iniciativa de la
convocatòria,

-

Un representant dels estudiants, nomenat pel Consell de l´Alumnat.

-

Secretari/a: Un membre del PAS del Centre, que tindrà veu però no vot

Compromisos
En cas d´obtenir la subvenció, el sol·licitant es compromet a fer constar el nom
de la Facultat de Ciències de la Terra entre les institucions que li han donat
suport.

Barcelona, 25 de novembre de 2020

