CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE COL·LABORACIÓ AMB EL PROGRAMA DE MENTORIA
DELS GRAUS EN HUMANITATS I ESTUDIS GLOBALS PER AL CURS 2019-2020
BASES
1. Objecte
Les beques tenen per objecte promoure la formació integral dels estudiants mitjançant la
realització d’activitats de lectura i escriptura en general i d’escriptura acadèmica en les llengües
catalana, castellana i anglesa.
2. Destinataris
Les beques s’adrecen a tots els estudiants que en el curs acadèmic 2019-20 estiguin matriculats
en un dels dos darrers cursos del Grau en Humanitats, en el darrer curs del Grau en Estudis
Globals o en algun màster oficial o doctorat del Departament d'Humanitats de la UPF.
3. Dedicació
La dedicació serà de 6 hores setmanals, en horari de matí o tarda, durant 20 setmanes (10
setmanes per trimestre), fins a un total de 120 hores durant els dos trimestres lectius genermarç i abril-juny de 2020 (60 hores per trimestre).
4. Nombre i import de les beques
Es convoquen 6 beques amb una dotació econòmica 800 euros bruts (sobre aquesta quantitat
es practicaran les retencions corresponents) per beca en dues modalitats:
• 4 beques de Mentoria en llengua catalana i castellana.
• 2 beques de Mentoria en llengua anglesa.
5. La condició de becari
La condició de becari no suposa l’existència de cap lligam de servei, ni d’ocupació laboral amb la
Universitat.
6. Sol·licituds
Els estudiants interessats podran presentar una sol·licitud adreçada al Degà de la Facultat
d’Humanitats. La sol·licitud, en forma de missatge electrònic, haurà d’indicar la llengua a què
s'opta i s’haurà d’acompanyar amb un currículum vitae i una carta de motivació, escrita en la
llengua corresponent, que expliqui els mèrits i coneixements relacionats amb l’escriptura
acadèmica en la llengua escollida.
Les sol·licituds es podran presentar fins al dimarts 10 de desembre de 2019 per correu electrònic
a l’adreça humanitats@upf.edu. Un cop tancat el termini de presentació de sol·licituds, es farà
pública la relació de candidats presentats al Campus Global.
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7. Comissió i criteris de selecció
La selecció dels aspirants a becaris la durà a terme una comissió formada per tres docents de la
Facultat d’Humanitats designats pel Degà. El cap de la Secretaria de la Facultat d’Humanitats hi
exercirà la funció de secretari.
En la selecció, es tindran en compte els criteris i els barems següents:
• Mitjana de l’expedient acadèmic: fins a 10 punts.
• Idoneïtat del curriculum vitae: fins a 10 punts.
• Carta de motivació per a la tasca de mentor/a: fins a 10 punts.
8. Resolució
La Comissió de Selecció elaborarà una proposta motivada de selecció de becaris que serà
publicada al Campus Global i els candidats disposaran d’un termini de 3 dies naturals per
presentar-hi al·legacions. La Comissió de Selecció no estarà obligada a atorgar totes les beques
convocades.
Transcorregut el tràmit d’al·legacions, la Comissió elevarà la proposta de selecció al Degà de la
Facultat d’Humanitats, el qual resoldrà l’adjudicació de les beques. La resolució es publicarà
també al Campus Global i inclourà la designació de becaris suplents.
9. Acceptació de la concessió de la beca
Els aspirants que hagin estat escollits per a la concessió de les beques hauran de procedir a la
formalització de la seva acceptació, signant un document en el qual es faran constar els seus
drets i deures.
Els becaris hauran de tenir cura del material i del patrimoni de la Universitat que es posi al seu
abast.
10. Tutoria
El deganat nomenarà un tutor que informi i guiï els becaris en el desenvolupament de les seves
activitats. Els becaris hauran d’assistir a les sessions de formació i de coordinació a què siguin
convocats pel tutor o pels coordinadors del programa de mentories.
Els becaris tindran dret als permisos que sol·licitin per causa del seguiment dels seus estudis i
d’altres, sempre que comptin amb el vistiplau del tutor i no perjudiquin el desenvolupament del
programa. El temps esmerçat en el permís haurà de ser recuperat.
11. Valoració i acreditació
Acomplert el termini del període becat, es demanarà a l’interessat que valori el profit formatiu
de l’experiència que ha realitzat. D’altra banda, la Facultat d’Humanitats expedirà als estudiants
que ho sol·licitin una acreditació d’haver gaudit d’una beca durant el període establert.
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12. Extinció, revocació i renúncia
La beca s’extingirà pel compliment del termini fixat en les bases d’aquesta convocatòria. També
s’extingirà per renúncia escrita del becari, un cop iniciat el període becat. Per facilitar el procés
de substitució, caldrà presentar la renúncia almenys 15 dies abans que s’hagi de fer efectiva.
L’absència continuada, així com la no-realització de les tasques encomanades, podrà ser
al·legada pel tutor davant del Deganat com a causa de revocació de la beca. La beca també podrà
ser revocada per causa d’incompatibilitat sobrevinguda o per pèrdua d’un dels requisits
personals necessaris per a l’obtenció.
En qualsevol dels casos de revocació assenyalats en els paràgrafs anteriors, el Degà de la Facultat
d’Humanitats dictarà una proposta de resolució que serà notificada al becari per tal que, en el
termini de 5 dies, formuli les al·legacions que consideri pertinents. Transcorregut aquest termini
sense que l’interessat hagi presentat cap al·legació, o havent estant presentada i tenint en
compte la seva defensa, el degà dictarà resolució.

Barcelona, 26 de novembre del 2019
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