Programa d'Impuls i Internacionalització per a
Estudis de Postgrau de la Universitat de les Illes
Balears
Presentació
El Vicerectorat d'Investigació i Postgrau, amb la voluntat de contribuir al perfeccionament del
potencial humà que hi ha en tot el seu àmbit d’actuació, i convençut de la importància que tenen el
progrés científic, la investigació, la mobilitat i la qualificació professional per al desenvolupament de
la societat, ha aportat el finançament necessari per tal de crear un Programa d’Impuls i
Internacionalització dirigit als estudis de postgrau de la Universitat de les Illes Balears.
Per tant, la Universitat de les Illes Balears, mitjançant el seu Centre d’Estudis de Postgrau (CEP) i
l’Escola de Doctorat (EDUIB), convoca aquest Programa, que es divideix en tres subprogrames
detallats a continuació.

1. Ajuts per a la participació de professorat estranger en
Programes Oficials de Màster de la Universitat de les Illes Balears
Es convoquen ajuts per finançar la participació de professorat d‘universitats o centres d’investigació
estrangers de prestigi en la docència dels Programes Oficials de Màster de la Universitat de les Illes
Balears.

Condicions:
- Aquests ajuts aniran destinats a contribuir a les despeses de viatge, allotjament i manutenció de les
persones beneficiàries, així com a la gratificació de la impartició de les classes, seminaris o
conferències.
- Poden sol·licitar-les els Directors dels Programes Oficials de Màster, presencials o semipresencials, ja aprovats per la CAIB a la data de tancament d’aquesta convocatòria.
- La participació del professorat estranger en els màsters s'haurà de realitzar entre l'1 d'octubre de
2016 i el 31 de juliol de 2017, i sempre en període lectiu del Programa de Màster afectat.

Com sol·licitar aquests ajuts:
La convocatòria romandrà oberta des del dia de publicació fins al dia 30 de novembre de 2016. La
sol·licitud es farà telemàticament a l’enllaç:
https://postgrau.uib.es/solicitud_de_beca.html
Aquesta sol·licitud telemàtica consta de les següents parts:
- Proposta d'activitats a realitzar
- Previsió del calendari d'aquestes activitats
- Previsió de despeses
- Informe d'adequació del perfil del candidat/a beneficiari/a i el CV abreviat del candidat/a
Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud, us podeu posar en contacte amb la Sra.
Vanessa León al número de telèfon 971 17 3189 o al correu electrònic beques.postgrau@uib.es.

Avaluació i Selecció de les Sol·licituds
Les sol·licituds seran avaluades per una comissió integrada pel Vicerector d’Investigació i Postgrau,
o persona en qui delegui, i els equips directius del CEP i de l’EDUIB.
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. La resolució d’aquesta convocatòria es publicarà a la web del CEP de
la UIB i es comunicarà per correu electrònic als sol·licitants.

Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris dels ajuts hauran d’acceptar la concessió de l’ajut i complir amb els terminis i
requisits establerts a la present convocatòria.
La justificació documental de les despeses subvencionades es farà d’acord amb les disposicions de
l’Acord Normatiu 11216 de dia 17 de desembre de 2014.
Si les activitats subvencionades no queden degudament justificades, la persona beneficiada es
compromet a tornar l’ajut econòmic concedit.
El CEP es reserva el dret de demanar, en qualsevol moment del procediment, si escau, documentació
suplementària.

2. Ajuts als Programes de Doctorat de la Universitat de les Illes
Balears
Es convoquen ajuts per finançar la participació de professorat estranger de prestigi en la impartició
d'activitats formatives específiques dels Programes de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears.

Condicions:
- Aquests ajuts aniran destinades a contribuir a les despeses de viatge, allotjament, manutenció i
gratificació de la impartició d'activitats formatives específiques per part de les persones
beneficiàries.
- Poden sol·licitar-les els Coordinadors dels Programes de Doctorat de la Universitat de les Illes
Balears oferts al dia del tancament d’aquesta convocatòria.
- Les estades del professorat beneficiari tindran una durada màxima d’una setmana laboral (5 dies
laborables, quatre nits), i s'hauran de realitzar entre l'1 d'octubre de 2016 i el 31 de juliol de 2017.
Es prioritzaran aquelles propostes que puguin resultar d’interès a audiències amples.

Com sol·licitar aquests ajuts:
La convocatòria romandrà oberta des del dia de publicació fins al dia 30 de novembre de 2016
(inclòs). La sol·licitud es farà telemàticament a l’enllaç:
https://postgrau.uib.es/solicitud_de_beca.html.
Aquesta sol·licitud telemàtica consta de les següents parts:
- Proposta d'activitats a realitzar
- Previsió del calendari d'aquestes activitats
- Previsió de despeses
- Informe d'adequació del perfil del candidat/a beneficiari/a i el CV abreviat del candidat/a.

Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud, us podeu posar en contacte amb la Sra.
Vanessa León al número de telèfon 971 17 3189 o al correu electrònic beques.postgrau@uib.es.

Avaluació i Selecció de les Sol·licituds
Les sol·licituds seran avaluades per una comissió integrada pel Vicerector d’Investigació i Postgrau,
o persona en qui delegui, i els equips directiu del CEP i de l’EDUIB.
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. La resolució d’aquesta convocatòria es publicarà a la web de l’EDUIB
i es comunicarà per correu electrònic als sol·licitants.

Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris dels ajuts hauran d’acceptar la concessió de l’ajut i complir amb els terminis i
requisits establerts a la present convocatòria.
La justificació documental de les despeses subvencionades es farà d’acord amb les disposicions de
l’Acord Normatiu 11216 de dia 17 de desembre de 2014.
Si les activitats subvencionades no queden degudament justificades, la persona beneficiada es
compromet a tornar l’ajut econòmic concedit.
L’EDUIB es reserva el dret de demanar, en qualsevol moment del procediment, si escau,
documentació suplementaria.

3. Ajuda i impuls a les dobles titulacions i titulacions
interuniversitàries de Màster i Doctorat i co-tuteles de tesis
doctorals de la Universitat de les Illes Balears
Es convoquen ajuts econòmics per al foment de les dobles titulacions i titulacions interuniversitàries
de Màster i Doctorat i co-tuteles de tesis doctorals de la Universitat de les Illes Balears.

Condicions:
Podran sol·licitar aquests ajuts:
- Els estudiants matriculats en programes interuniversitaris o dobles titulacions de Màster o
Doctorat de la Universitat de les Illes Balears, així com doctorands (de la Universitat de les Illes
Balears o d’una universitat estrangera) en règim de co-tutela internacional i, per tant, co-dirigits per
al menys un professor/a de la Universitat de les Illes Balears.
- Els directors/es o Coordinadors/es dels programes interuniversitaris de Màster o Doctorat,
director/es i/o promotors/es de dobles titulacions de Màster o Doctorat, i els promotors/es i/o codirectors/es de tesis doctorals en règim de co-tutela internacional.

Quantia i finalitat dels ajuts:
- Alumnat: el Programa ofereix un ajut semestral de fins a 1.200 euros per sol·licitant (o part
proporcional en funció de la durada de l’estada). Aquest ajut es destinarà a cobrir o contribuir a les
següents despeses: pagament de taxes, tutela acadèmica, despeses de viatge no cobertes per
convenis, despeses d’allotjament i manutenció.

- Professorat: els membres de professorat indicats amb anterioritat poden sol·licitar finançar un
màxim de dos viatges de coordinació durant el curs acadèmic 2016-2017, amb la finalitat de reunirse amb d’altres responsables de la titulació a una altra universitat participant. Els sol·licitants
podran demanar un ajut màxim de 600 euros per reunió, destinat a cobrir o contribuir al
finançament de les despeses derivades del viatge, allotjament i manutenció.
- Les estades d’alumnat i professorat subvencionades per aquest Programa s'hauran de realitzar
entre l'1 d'octubre de 2016 i el 31 de juliol de 2017.

Com sol·licitar aquests ajuts:
La convocatòria romandrà oberta des del dia de publicació fins al dia 30 de novembre de 2016
(inclòs). La sol·licitud es farà telemàticament a l’enllaç:
https://postgrau.uib.es/solicitud_de_beca.html.
Aquesta sol·licitud telemàtica consta de les següents parts:
- Alumnat:
- Proposta d'activitats a realitzar
- Previsió del calendari d'aquestes activitats
- Previsió de despeses
- Informe de conformitat del Director/a del programa oficial de Màster. En el cas d’alumnat
de Doctorat, informe de conformitat del Coordinador/a del Programa de Doctorat i del codirector de la tesi de la Universitat de les Illes Balears. Aquest informe s’adjuntarà a la
sol·licitud en format PDF.
- Professorat:
- Proposta d'activitats a realitzar
- Previsió del calendari d'aquestes activitats
- Previsió de despeses
- Informe de conformitat del Director/a del programa oficial de Màster o del Coordinador/a
del Programa de Doctorat (si escau). Aquest informe s’adjuntarà a la sol·licitud en format
PDF.
Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud, us podeu posar en contacte amb la Sra.
Vanessa León al número de telèfon 971 17 3189 al correu electrònic beques.postgrau@uib.es.
Les sol·licituds seran avaluades per una comissió integrada pel Vicerector d’Investigació i Postgrau,
o persona en qui delegui, i els equips directiu del CEP i de l’EDUIB.
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. La resolució d’aquesta convocatòria es publicarà a les webs del CEP
i de l’EDUIB i es comunicarà per correu electrònic als sol·licitants.

Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris dels ajuts hauran d’acceptar la concessió de l’ajut i complir amb els terminis i
requisits establerts a la present convocatòria.
La justificació documental de les despeses subvencionades es farà d’acord amb les disposicions de
l’Acord Normatiu 11216 de dia 17 de desembre de 2014.
Si les activitats subvencionades no queden degudament justificades, la persona beneficiada es
compromet a tornar l’ajut econòmic concedit.
El CEP i l’EDUIB es reserven el dret de demanar, en qualsevol moment del procediment, si escau,
documentació suplementaria.

