Programa de Beques Predoctorals del Doctorat en Dret de la UPF
Des del passat curs 2015-2016, el Programa de Doctorat en Dret de la UPF gaudeix d'un
programa propi de beques amb l'objectiu de facilitar la dedicació a l'estudi i a la recerca de les
persones que realitzin el Doctorat en Dret. Aquest és un programa competitiu que té com a
objectiu atreure candidats excel·lents i proporcionar els medis per a què puguin dedicar-se
plenament a la recerca i elaboració de la tesi doctoral durant un període màxim de tres anys.
Els candidats que obtinguin la beca seran contractats com a personal investigador predoctoral
en formació (PIPF), en el marc de la regulació establerta per l'Acord del Consell de Govern de 9
de maig de 2012.
Convocatòria per al curs 2016-2017
1. Objecte
1.1. L'objecte d'aquesta convocatòria és concedir dues beques de doctorat.
1.2. Aquest programa té una durada màxima de tres anys.
Al final de cada any, els becaris han de presentar una memòria del treball desenvolupat, els
objectius i el pla de treball per l'any següent. La renovació dels ajuts per a l'any següent està
condicionada a la valoració positiva de les memòries, als requisits previstos en la convocatòria
corresponent per a la renovació dels ajuts, i la disponibilitat pressupostària
1.3. La lectura de la tesi comporta la finalització del contracte i la finalització del programa.
2. Beneficiaris
Es podran beneficiar d'aquestes beques els doctorands del Programa de Doctorat en Dret de la
UPF.
3. Requisits de les persones sol·licitants
3.1 Poden sol·licitar la beca les persones físiques que compleixin els requisits següents:
a) Estar admès en el Programa de Doctorat en Dret de la UPF com a estudiant de primer any el
curs 2016-2017
b) No estar en possessió del títol de doctor
c) Les persones sol·licitants no poden gaudir de cap altre ajut de naturalesa anàloga o estar
realitzant un treball remunerat a partir del moment en que s'iniciï el gaudi de la beca
d) La dedicació al doctorat ha de ser a temps complet
4. Contracte, període i durada
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4.1. Els candidats que obtinguin la beca seran contractats per la UPF a través d'un contracte
per a personal investigador predoctoral en formació (PIPF), que preveu també la realització
d’activitats docents.
4.2. Per a poder ser contractat caldrà estar matriculat en el Programa de Doctorat en Dret.
4.3. Els contractes han de ser a temps complet.
4.4. La no formalització del contracte dins del termini previst en aquestes bases es considera
una renúncia tàcita a l'ajut.
4.5. La durada del contracte és d'un any i es pot prorrogar anualment en el marc d'aquest
programa fins a un màxim de dos anys, sempre que es compleixin els requisits previstos a les
convocatòries de renovació corresponents, i tenint en compte la disponibilitat pressupostària.
4.6. Les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs, maternitat, adopció o
acolliment, risc durant la lactància i paternitat suspendran el còmput de la durada del
contracte.
En aquests casos, les persones candidates podran sol·licitar la recuperació del període de
suspensió en el termini màxim de dos mesos abans de la finalització del contracte.
Per al còmput del període de suspensió, el candidat haurà d'aportar la certificació/acreditació
de les altes i baixes corresponents.
La recuperació es durà a terme al final de la darrera anualitat pel període de suspensió
justificat per l'entitat beneficiària.
4.7. La lectura de la tesi comporta la finalització del contracte el darrer dia del mes següent en
què es llegeix la tesi, i la finalització del programa.
4.8. La baixa del programa de doctorat comporta la finalització del contracte i la pèrdua de
l'ajut. S'entén que la finalització de programa serà efectiva el darrer dia del mes en què es
produeixi.
5. Quantitat
5.1. La quantitat de l'ajut es correspondrà a l'establert pel contracte de personal investigador
predoctoral en formació (PIPF).
5.2. La retribució mensual prevista per l’any 2016 és de 986,76 EUR.
5.3. Els doctorands becats gaudiran de l'exempció de matrícula del Programa de Doctorat.
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6. Sol·licituds i documentació
La sol·licitud, d'acord amb el model normalitzat, l'ha de formalitzar la persona sol·licitant,
d'acord amb el que preveuen els paràgrafs següents:
6.1. Les sol·licituds es presentaran a la secretaria del Departament de Dret. També es podran
presentar per correu electrònic a doctorat.dret@upf.edu
6.2. L'imprès de sol·licitud normalitzat consisteix en un formulari general que inclou les dades
del candidat i un escrit de motivació.
6.3. La Comissió de selecció prendrà en consideració la documentació presentada per a la
sol·licitud d'admissió en el Programa de Doctorat. No caldrà tornar a aportar aquesta
documentació.
6.4. Cada persona candidata només pot presentar una sol·licitud
7. Termini de presentació
7.1. El termini de presentació de sol·licituds de les persones interessades és des del 22 de
juliol al 7 de setembre de 2016.
8. Priorització, avaluació i selecció
8.1. Les sol·licituds es prioritzaran d'acord amb els criteris següents:
a) Proposta de recerca. Es valorarà el seu encaix en les línies de treball dels grups de recerca
del departament de dret
b) Expedient acadèmic de Màster
c) CV i perfil investigador
8.2. La comissió avaluadora seleccionarà les dues persones candidates. La comissió estarà
formada pel Coordinador del Programa de Doctorat i els Coordinadors del Màster Avançat en
Ciències Jurídiques, el Master in European and Global Law, i el Màster en Criminologia i
Execució Penal. Estarà presidida pel Coordinador del Programa de Doctorat.
9. Tramitació i resolució
9.1. S'inadmetran les sol·licituds que no compleixin amb els requisits no esmenables o el
termini de presentació de sol·licituds que estableixin aquestes bases.
9.1. La resolució de concessió serà notificada a les persones interessades per part de la
secretaria del Departament de Dret.
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10. Acceptació de l'ajut
10.1. L'acceptació de l'ajut s'ha de formalitzar mitjançant un document normalitzat signat per
la persona candidata i s'ha de presentar a la secretaria del Departament de Dret, previ registre,
en un termini de 10 dies des de la notificació de la concessió de l'ajut.
10.2. El contracte es formalitzarà abans del 31 d’octubre de 2016.
11. Renúncies i substitucions de persones candidates
11.1. La comissió de selecció pot elaborar una llista de reserva per ordre de prioritat d'entre les
persones candidates per cobrir les renúncies que es puguin produir.

Aida Torres Pérez
Presidenta de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Dret
Barcelona, 22 de juliol de 2016
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