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CONVOCATÒRIA 2020 DE BORSES DE VIATGE PER A LA REALITZACIÓ
D’ESTADES DE RECERCA A L’ESTRANGER
Amb l’objectiu de potenciar la realització d’estades de recerca en una
universitat o en una institució de recerca a l'estranger, per tal d'elaborar un
treball d'investigació,
RESOLC:
Primer. Convocar ajuts en forma de borses de viatge per finançar estades de
recerca en una universitat o en una institució de recerca a l'estranger, a fi
d'elaborar un treball d'investigació directament relacionat amb les línies de
recerca de la nostra facultat.
Segon. Aquesta convocatòria compta amb una dotació inicial, vinculada a la
partida

pressupostària

de

la

nostra

facultat

2644BB00319000

D/687000300/C2020G/G00 AR0RM001, de 1.500,00 EUR, ampliables a
2.000,00 EUR en funció del nombre de sol·licituds presentades i de la
disponibilitat pressupostària.
Tercer. Habilitar la Comissió de Recerca de la Facultat d’Informació i Mitjans
Audiovisuals per resoldre aquesta convocatòria d’acord amb les bases que tot
seguit s’enumeren.
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BASES
1. Objectiu
Aquests ajuts estan destinats a finançar la realització d’estades de recerca a
l’estranger. Juntament amb la sol·licitud, s’haurà de presentar un pla de
treball.
2. Sol·licitants
Pot demanar aquests ajuts el personal investigador (funcionari, contractat,
doctorand) de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals que, a la data de
tancament d’aquesta convocatòria, hagi validat outputs o inputs de recerca a
la base de dades GREC, corresponents a activitats realitzades durant l’any
2019.
L’alumnat del programa de doctorat també pot optar a aquests ajuts si la
contribució que presenta és conjunta amb un professor de la Facultat.
Es concedirà un màxim d’un ajut per estada. Aquest ajut és compatible amb
altre finançament que es pugui percebre d'altres fonts per dur a terme el
mateix objectiu.
3. Requisits
Les borses s’atorgaran per a estades de recerca que es realitzin durant l’any
2020.
La persona interessada haurà d’indicar a la sol·licitud si disposa d’una altra
font de finançament.
4. Import i gestió dels ajuts
En la concessió dels ajuts d’aquesta convocatòria, es prioritzaran aquelles
sol·licituds que indiquin que no gaudeixen de cap altra font de finançament
sol·licitat a un organisme extern a la Facultat d’Informació i Mitjans
Audiovisuals.
En cap cas, la suma de les diferents fonts de finançament serà superior a la
despesa generada per a l’estada de recerca.
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Seran objecte de finançament principalment les despeses realitzades en
concepte de desplaçament i allotjament. En cap, cas s’abonaran dietes de
manutenció.
Les estades de recerca que es realitzin després de la data de concessió dels
ajuts s’atendran als principis rectors de la Política de Viatges de la Universitat
de Barcelona, aprovada per Consell de Govern de 13 de desembre de 2013 i
pel Consell Social de 23 de desembre de 2013.
La quantitat màxima per ajut concedit serà de 1.500,00 EUR.
L’aprovació d’una sol·licitud no suposa la concessió, de manera automàtica,
d’aquesta quantitat màxima. L’import assignat a cada sol·licitud serà
determinat per la Comissió de Recerca de la Facultat.
5. Documentació requerida
• Imprès de sol·licitud annexat a aquestes bases.
• Carta d’invitació del centre d’acollida, en el cas de les estades de recerca.
• Documentació justificativa de totes les despeses realitzades i del seu
pagament.
• Serà un mèrit preferent la presentació d’un document que acrediti que
l’estada de recerca ha estat objecte de la presentació d’una sol·licitud d’ajut a
un organisme extern a la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals.
• Justificació de l’activitat validada al GREC.
6. Presentació de la documentació i terminis
El model normalitzat de sol·licitud està disponible a la pàgina web de la
Facultat (http://www.ub.edu/biblio/).
Les sol·licituds s’han d’adreçar al Deganat de la Facultat d’Informació i Mitjans
Audiovisuals i s’han de presentar a la Secretaria d’Estudiants i Docència
d’aquesta Facultat. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 9 de
març de 2020.
El termini de presentació de la resta de la documentació requerida finalitza el
darrer dia lectiu de l’any 2020, o el 31 de gener de 2021, si l’estada de recerca
es realitza a finals de l’any 2020. Si no s’aporta la documentació requerida,
s’entendrà que es renuncia a l’ajut.
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SOL·LICITUD DE BORSA DE VIATGE PER A ESTADES DE
RECERCA A L’ESTRANGER

DADES DEL / DE LA SOL·LICITANT

Cognoms:

Nom:

Indiqueu la vostra vinculació amb la Facultat d’informació i Mitjans
Audiovisuals:

DADES DE L’ACTIVITAT

Universitat o centre de recerca estranger:
Lloc:
Dates:
Dies d’estada:
Quantia de l’ajut que se sol·licita:
EUR)

Signatura del / de la sol·licitant

Barcelona, ____ de __________ de 2020

(fins a un màxim de 1.500,00
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Aporteu una descripció de l’activitat que es desenvoluparà i del seu
interès (màxim 2 fulls)

Indiqueu

si

heu

sol·licitat

o

disposeu

d’una

altra

font

de

finançament.
Expliqueu la font de finançament i si està previst que se us
concedeixi.
(màxim 1 full)

DEGÀ DE LA FACULTAT D’INFORMACIÓ I MITJANS AUDIOVISUALS

