Contractes predoctorals DTCL per al curs 2022-2023
El Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge (DTCL) de la Universitat Pompeu Fabra
ofereix per al curs 2022-2023:
2 contractes predoctorals DTCL
per a estudiants admesos o preinscrits en el programa de doctorat del departament (Doctorat
en Traducció i Ciències del Llenguatge).
Els contractes DTCL són per un any i prorrogables pels anys previstos a la legislació vigent (RD
103/2019 de l'1 de març) si la persona beneficiària obté una avaluació positiva de la seva
activitat.
La persona beneficiària:
1) Tindrà dret a un ajut per l'import del preu públic dels crèdits acadèmics de la matrícula de
doctorat i de la tutoria de tesi, amb independència que sigui estudiant comunitari o no.
2) Rebrà la remuneració corresponent al personal investigador predoctoral en formació
(aproximadament 1.380 € bruts mensuals el primer i segon curs).
3) Es compromet a dur a terme les tasques investigadores i activitats de formació acadèmica
del seu programa de formació, incloent-hi un màxim de 60 hores anuals de col·laboració en
activitats acadèmiques presencials, amb el benentès que no es superarà un màxim de 180
hores al llarg de 4 anys de contractació consecutiva si es donés el cas (segons preveu el RD
103/2019 de l'1 de març).
4) Es compromet a formar part d’un dels grups reconeguts de recerca del Departament durant
la vigència del contracte. La informació es troba a aquest enllaç.
Documentació que cal aportar amb la sol·licitud:
•

•
•
•

El curriculum vitae, l'expedient acadèmic del grau (i del màster si en disposen) i la carta
de motivació presentada per a l'admissió al doctorat de la persona candidata. Si ha
obtingut el títol de grau o màster en una universitat estrangera, caldrà que presenti una
declaració d’equivalència de la nota mitjana (vegeu aquest enllaç).
Una mostra de la seva producció científica (p.ex., un treball original d'una assignatura de
màster, un article científic o el Treball de Fi de Màster).
El nom i l'adreça electrònica de dos professors o investigadors que puguin acreditar la
seva capacitat per a completar una tesi doctoral.
Carta de justificació de la capacitat del doctorand per impartir docència a la Facultat de
Traducció i Ciències del Llenguatge, que indiqui els àmbits de docència en què es
considera capacitat per impartir docència i la formació o experiència rellevant. Els plans
d'estudis estan disponibles a aquesta pàgina web.
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La comissió de selecció de les beques serà nomenada per la direcció del Departament amb el
vistiplau de la seva Comissió de Recerca, Postgrau i Doctorat.
La selecció es basarà en:
•
•
•
•
•

La mitjana de l’expedient acadèmic de grau i màster
La capacitat per a la recerca demostrada en la documentació presentada
L'adequació del perfil a les necessitats docents del DTCL
La recomanació dels dos professors o investigadors proposats per cada candidat
La competència en les llengües vehiculars de docència al DTCL

La persona sol·licitant ha d’omplir aquest formulari i adjuntar-hi la documentació requerida.
Adreceu les preguntes al compte departament.tcl@upf.edu amb l’encapçalament
“Convocatòria contractes predoctorals DTCL”.
El termini d’aquesta convocatòria és el 23 de juny del 2022 a les 23:50 CEST.

Barcelona, 23 de maig del 2022

Anna Espunya i Prat
Directora del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
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