CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFIQUES ASSOCIADES AL
PROGRAMA DE SUPORT AL PROFESSORAT EN ACTIVITATS ACADÈMIQUES DIRIGIDES PER
A LA MILLORA DE LA DOCÈNCIA ALS GRAUS DE LA FACULTAT DE MEDICINA DE LA
UNIVERSITAT DE LLEIDA
1. FINALITAT
La Llei 11/2011, de 29 de desembre, de reestructuració del sectór public per agilitzar l’activitat
administrativa, en el seu article 102 incórpóra una dispósició addiciónal, la tretzena a la Llei
1/2003, d’universitats de Catalunya, la qual estableix que, per millórar el desplegament de
l’espai európeu d’educació superiór, cada universitat ha d’establir la manera cóm el persónal
academic i els investigadórs en fórmació póden participar en les activitats academiques dirigides
de supórt al prófessórat.
2. OBJECTE I CARACTERÍSTIQUES DE LES BEQUES
L’óbjecte d’aquesta cónvócatória cónsisteix en l’atórgament de beques perque les persónes
beneficiaries iniciïn la seva fórmació en l’ambit academic i cóntribueixin al próces de millóra de
la dócencia als estudis de grau, mitjançant activitats academiques dirigides de supórt al
prófessórat de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida.
Es convoquen les beques següents:
Codi

Grau

Assignatura

Total
Hores
Assistent

FM-1

C. Biomèdiques

Bioquímica

35

Medicina

Metabolisme i Endocrinologia

35

Nutrició Hum i Dietètica

Bioquímica i Metabolisme

35

C. Biomèdiques

Biologia Molecular

35

C. Biomèdiques

Microbiologia II

30

Medicina

Bases Microbiològiques

30

Nutrició Hum i Dietètica

Bioestadística

30

C. Biomèdiques

Bioestadística

30

Medicina

PAI-ACOES I

50

Medicina

PAII-ACOES II

50

FM-6

C. Biomèdiques

Immunologia i Cultius
cel·lulars

40

FM-7

C. Biomèdiques

Fisiologia

50

FM-8

Nutrició Hum i Dietètica

Practicum

30

FM-9

Nutrició Hum i Dietètica

Nutrició Clínica i
Dietoteràpia

30

FM-2
FM-3
FM-4
FM-5

Les tasques que han de dur a terme les persónes beneficiaries fan referencia a activitats
academiques dirigides de supórt al prófessórat, que s’englóben entórn a:
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1. Supórt al prófessórat en la preparació i el seguiment de les activitats d’avaluació
cóntinuada.
2. Supórt a les activitats practiques dels grups mitjans.
3. Altres tasques de supórt a les activitats academiques dirigides de supórt al prófessórat.
Póden ser beneficiaris d’aquestes beques els estudiants que en el móment de la presentació de
la sól·licitud, i durant el perïóde de durada de la beca estiguin matriculats en algun dels masters
ó prógrames de dóctórat de la UdL.
La durada de les beques es de 3 mesós. De l’1 de març de 2017 fins al 31 de maig de 2017.
La dedicació hóraria es la que s’especifica per a cada una de les beques.
L’import de les beques per a les persónes beneficiaries es cómputara a raó de 12,50 eurós
bruts/hóra, als quals s’aplicara la nórmativa labóral i fiscal vigent (nó inclóu el cóst de la SS, que
va a carrec de la UdL).
3. SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ
Les sól·licituds s’han de fórmalitzar segóns un model normalitzat i s’han d’adreçar al Deganat
de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida. Les sól·licituds s’hauran de presentar
qualsevól registre de la UdL. http://www.udl.cat/serveis/registre.html
Les sól·licituds s’han d’acómpanyar d’un currïculum de la persóna candidata ón s’especifiqui la
fórmació i experiencia, acómpanyada de la dócumentació acreditativa córrespónent i una carta
de mótivació explicant el perfil dócent a la plaça a cóncursar
El termini de presentació de les sól·licituds, finalitza el dia 10 de febrer de 2017 a les 14h.
La presentació de la sól·licitud cómpórta la plena acceptació d’aquestes bases i l’autórització per
part de l’estudiant d’óbtenir i cóntrastar les dades necessaries amb l’óbjectiu de resóldre
satisfactóriament la cónvócatória.
4. CRITERIS DE VALORACIÓ
Un cóp finalitzat el termini de presentació de les sól·licituds es reunira una cómissió d’avaluació.
La cómissió estara presidida per la Degana de la Facultat, i en fórmaran part un maxim de 4
vócals.
Els requisits i merits que es cónsideraran en la selecció seran l’expedient academic i l’adequació
de la persóna candidata al perfil de les tasques a realitzar.
La cómissió d’avaluació te la facultat de resóldre qualsevól incidencia que es pródueixi durant el
transcurs d’aquesta cónvócatória fins a la resólució de la mateixa.
La cómissió d’avaluació pót própósar una llista de reserva, degudament prióritzada, integrada
per les sól·licituds que nó hagin estat atórgades.
5. RESOLUCIÓ
El termini maxim de resólució de la present cónvócatória es de 10 dies a partir de l’endema del
termini de presentació de sól·licituds.
La resólució de cóncessió de la beca es nótificara mitjançant la seva publicació a la pagina web de
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la Facultat de Medicina.
Les persónes beneficiaries de la beca hauran de formalitzar l’acceptació de la mateixa,
mitjançant un dócument nórmalitzat, que hauran de presentar a la Secretaria del Deganat,
abans del dia 20 de febrer de 2017. Aquest dócument haura d’incórpórar la infórmació
referent al perïóde de durada de la beca i a les hóres de dedicació de la persóna beneficiaria, en
funció de la beca cóncedida (Códi beca).
Juntament amb el dócument d’acceptació, les persónes beneficiaries hauran de presentar la
dócumentació seguent:
-

Fótócópia DNI/NIE
Fótócópia del numeró de afiliació a la Seguretat Sócial (si nó es dispósa d’aquest numeró
s'haura de sól·licitar a la Tresóreria de la Seguretat Sócial (carrer Salmerón, 14-16 de
Lleida).
Fótócópia de la llibreta d’estalvis / cómpte córrent – primer full ón s’indiquen les dades
bancaries i titulars del cómpte.
Módel 145 emplenat i signat (exemplar per a l’empresa)

La cóndició de persóna beneficiaria s’óbte en el móment de l’acceptació de la beca. S’enten que
renuncien tacitament a la beca les persónes que nó hagin presentat el dócument d’acceptació i la
dócumentació sól·licitada en els terminis i cóndicións especificades en la present cónvócatória.
6. RENÚNCIES
En cas que es pródueixi alguna renuncia tótal ó parcial per part de les persónes beneficiaries ó
nó es lliuri el dócument d’acceptació i la resta de dócumentació en les cóndicións esmentades, i
dins dels terminis previstós en aquesta cónvócatória, la degana pót adjudicar la beca a les
persónes candidates de la llista de reserva.
7. PAGAMENT
El pagament de la beca es fara mensualment, un cóp vençut el mes.
Lleida, 31 de gener de 2017

Rósa M Sóler Tatche
Degana de la Facultat
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