INSTITUT DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA AMBIENTALS
Convocatòria ajut número 1-ICTA-JEMES CiSu-2018
Per al treball de camp de Treball Final de Màster (TFM)
Base I: Descripció de l’ajut
L’ Institut convoca, a càrrec del Erasmus Mundus Joint European Master in Environmental
Studies – Cities & Sustainability JEMES-CiSu, a través del centre de cost I07300/projecte
FC317068 ), responsable Maria Rosa Rovira Val, un ajut per al treball de camp del Treball Final
de Màster (TFM).

Base II: Borsa de l’ajut
La borsa de l’ajut consta del pagament de 1.500€ per a la realització de treball de camp
consistent en la recollida de dades per a la realització de un Treball Final de Màster (TFM).
L’import de l’ajut s’abonarà directament a l’estudiant.

Base III: Requisits dels candidats


Els sol·licitants hauran de complir els requisits següents:

1. Estar cursant el Màster JEMES-CiSu ,
2. Estar en la fase de realitzar el Treball Final de Màster (TFM)
3. Estar residint a la ciutat de Barcelona..

Base IV: Criteris per la selecció de les persones candidates


Entrevista: 50%



Informe supervisor TFM: 30%



Expedient acadèmic: 20%

Base V: Procediment de sol·licitud
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Les persones interessades en sol·licitar l’ajut hauran de presentar l’imprès de sol·licitud amb
la documentació necessària per correu electrònic a: jemes.icta@uab.cat



El període de presentació de les sol·licituds és del 15 al 18 de maig de 2018

Base VI: Documentació necessària


Els sol·licitants hauran d’acompanyar la sol·licitud de l’ajut amb la documentació següent:
1. Còpia de la matrícula curs 2017-2018 ,
2. Currículum Vitae
3. Fotocòpia del DNI o NIE
4. Fotocòpia de les dades bancàries

Base VII: Procediment d’adjudicació de la beca


Per a establir l’ordre de prelació entre les sol·licituds que compleixen els requisits, es
tindran en compte els següents criteris de selecció:




Tenir relació amb la temàtica del cyling a la ciutat de Barcelona"
En el cas que es consideri necessari els candidats o candidates poden ser cridats a una
entrevista on, si es creu necessari, se’ls podrà demanar més precisió sobre els mèrits
al·legats, tan oralment com per escrit.
El tribunal que adjudicarà l’ajut estarà format per la persona responsable del centre de
cost/projecte, el supervisor del TFM i un membre més de l’Institut de Ciència i Tecnologia
Ambientals.
L’adjudicació podrà ser revocada en cas que es descobreixi que en la sol·licitud s’han
ocultat o falsejat dades, o que hi ha incompatibilitats amb altres beques procedents
d’altres organismes públics o privats per als mateixos estudis.




Base VIII: Resolució


La resolució de la convocatòria es farà pública el dia 22 de maig de 2018 a la web de
l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals.

Base IX: Renúncia a la beca



Qualsevol becari podrà renunciar a l’ajut tornant a la UAB l’import percebut durant el curs
acadèmic en què es produeixi la renúncia.
Per a formalitzar la renúncia, caldrà adreçar-se a la Secretaria de l’Institut de Ciència i
Tecnologia Ambientals.

Base X: Protecció de dades



Les dades facilitades per les persones candidates s’incorporaran a un fitxer de la
Universitat Autònoma de Barcelona amb les finalitats de gestionar el procés de tramitació
i resolució de les beques convocades, així com dels pagaments corresponents.
D’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal, les persones interessades podran exercir, davant de
l’Investigador responsable de la Universitat Autònoma de Barcelona, els drets d’accés,
rectificació i cancel·lació de les seves dades.
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