Vicerectorat d’Investigació i Postgrau
Centre d’Estudis de Postgrau

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER DONAR SUPORT
ALS ESTUDIS OFICIALS DE MÀSTER
CURS 2016-17
L’objecte d’aquesta convocatòria és contribuir a millorar la qualitat de l’ensenyament als
estudis oficials de màster de la Universitat de les Illes Balears, reconeguts per la seva solvència
formativa. Amb aquesta acció, aquesta universitat, a través del Centre d’Estudis de Postgrau,
pretén reforçar i consolidar les accions estratègiques en matèria de formació oficial al nivell de
postgrau.
1. OBJECTIUS DE LA CONVOCATÒRIA
Proveir els estudis oficials de màster de recursos per millorar-ne la qualitat, a través de la
dotació de fons bibliogràfics i el foment de la participació de professorat extern de prestigi
reconegut en les activitats formatives d’aquests estudis.
2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
Poden sol·licitar aquests ajuts tots els directors i directores dels màsters oficials de la UIB que
s’impartiran el curs acadèmic 2016-17.
3. CARACTERÍSTIQUES DELS AJUTS
Són conceptes elegibles en aquesta convocatòria:
- Recursos bibliogràfics específics per als estudis de màster degudament justificats.
- Mobilitat de professorat extern per participar en activitats formatives en un màster
presencial o semipresencial de la UIB. Tindran preferència els màsters que ho prevegin al pla
d’estudis, amb especial atenció a les titulacions conjuntes amb altres universitats, o titulacions
amb acords específics en matèria d’estudis de màster establerts mitjançant conveni a l’efecte.
Els costs imputats a la mobilitat del professorat al pressupost presentat a la sol·licitud s’han
d’ajustar a les disposicions de l’Acord normatiu 11216/2014, de 17 de desembre.
Aquests ajuts són compatibles amb altres convocatòries. Es pot presentar més d’una sol·licitud
per màster.
Aquests conceptes han de revertir en el curs acadèmic 2016-17, i les actuacions corresponents
han d’estar executades abans d’acabar el curs.
El pressupost total per a aquesta convocatòria és de 25.000 euros, que es distribuiran entre les
sol·licituds aprovades.
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4. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS
La convocatòria estarà oberta del 20 de juny al 29 de juliol de 2016 (inclòs).
La sol·licitud s’ha de fer telemàticament, a l’enllaç:
https://postgrau.uib.es/solicitud_de_beca/uib_ajuts_master_2016_1
Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud, us podeu posar en contacte amb
Vanesa León, del CEP, al número 971 17 31 89, o al correu electrònic beques.postgrau@uib.es

5. AVALUACIÓ I SELECCIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Les sol·licituds seran avaluades per una comissió integrada pel vicerector d’Investigació i
Postgrau, o persona que delegui, i els equips directius del Centre d’Estudis de Postgrau i
l’Escola de Doctorat.
El CEP es reserva el dret de demanar, en qualsevol moment del procediment, documentació
suplementària.
La comissió, una vegada avaluades totes les propostes, atorgarà els ajuts, explicitant la quantia
concedida. La comissió es reserva el dret d’ajustar les quantitats sol·licitades en funció de les
disponibilitats pressupostàries.
6. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS
Els beneficiaris dels ajuts han d’acceptar la concessió de l’ajut i complir amb els terminis i
requisits establerts a la present convocatòria.
A la publicitat de les activitats realitzades en el marc d’aquests ajuts hi ha de constar una
referència al suport del Vicerectorat d’Investigació i Postgrau i el Centre d’Estudis de Postgrau.
Amb la finalitat d’assolir una més àmplia difusió de les accions proposades, s’haurà d’enviar al
CEP una petita notícia o referència amb foto, si és possible, de cada activitat per poder-la
publicar a la secció de «Màsters oficials» del Diari de la UIB.

7. JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES
La justificació documental de les despeses, una vegada realitzades, s’ha de fer d’acord amb les
disposicions de l’Acord normatiu 11216/2014, de 17 de desembre.
Les despeses no poden superar la quantitat concedida i han de destinar-se a la finalitat per a la
qual s’hagi demanat l’ajut. Si per causes sobrevingudes i excepcionals es requereix una
modificació dels conceptes aprovats a la resolució de l’ajut, s’haurà de sol·licitar a la comissió
avaluadora per tal que sigui aprovada.
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8. RESOLUCIÓ
La resolució d’aquesta convocatòria es publicarà a la web del Centre d’Estudis de Postgrau de
la UIB el 15 de setembre de 2016.

