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PROGRAMA DE PROMOCIÓ DE LA RECERCA DE LA UdL. CONVOCATÒRIA 2018.
ACCIÓ PER MILLORAR LA CAPTACIÓ DE PROJECTES
MODALITAT ÀREES O DEPARTAMENTS DEFICITARIS
DOCUMENT D’ACCEPTACIÓ

Dades del beneficiari

DNI/NIE/Passaport:
Cognoms:

Nom:

Departament:
Correu electrònic UdL:

Telèfon:

Compromisos del sol·licitant

Marcar 2 de les 3 accions següents:

Sol·licitar com a investigador principal un projecte o subprojecte coordinat del
Plan Nacional (dels que tenen restricció de dedicació), INIA o FIS en el termini màxim
de 3 anys a partir de la concessió de l’ajut.
Augmentar la producció científica en revistes o congressos de prestigi
internacional respecte la mitjana del nivell de producció dels darrers 4 anys en el
termini de dos anys a partir de la concessió de l’ajut.
Formar un grup de recerca a l’àrea de recerca deficitària.
Condicions de l’ajut

-

-

El beneficiari de l’ajut podrà tenir una assignació de docència lectiva màxima de 90 hores
cada any de participació en el programa. Aquest número d’hores inclou les hores de
docència en els cursos de grau i en els de màster.
Si l’equip de recerca inclou personal docent de departaments deficitaris en recerca i
aquest personal compleix 2 dels criteris indicats com a requisits per al beneficiari de la
convocatòria, podrà gaudir d’una reducció en un escaló en l’assignació de docència.
Aquesta condició es podrà aplicar a un màxim de 3 membres de l’equip de recerca.

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de
caràcter personal facilitades, són necessàries per a les finalitats pròpies de la Universitat de Lleida. La manca d'alguna d'aquestes dades o de
l'autorització per tractar-les i comunicar-les impossibilita el procés que heu iniciat.
Amb la signatura d'aquesta sol·licitud confirmeu que n’heu rebut informació i doneu el consentiment exprés per a l'accés a les dades personals
esmentades anteriorment i per al seu tractament i comunicació. Com a titular de les dades, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, oposició o
cancel·lació mitjançant un escrit adreçat a la persona responsable del fitxer a la Universitat de Lleida, plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida.
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-

-

-

-

-

El Departament corresponent podrà tenir suport addicional de professors associats si així
ho acorda amb el Vicerector de Professorat.
Es concedeix un contracte d’investigador en formació durant 3 anys Els candidats
corresponents s’hauran de presentar i complir les condicions de selecció que especifica la
convocatòria d’Investigadors en formació de la UdL. L’assignació d’un investigador en
formació només serà possible quan els sol·licitants seleccionats no tinguin ja sota la seva
direcció o codirecció un investigador en formació finançat per la UdL o per la Generalitat
de Catalunya en la convocatòria FI.
Si la sol·licitud de projecte al Pla Nacional que s’indica al punt 2 de la convocatòria
(Compromisos dels sol·licitants) no resulta finançada, però obté una qualificació de B o C,
el grup podrà gaudir d’un ajut Pont de la UdL per una única vegada per tal de tornar a
revisar i preparar una altra proposta de projecte.
Serà obligatori presentar un informe tècnic anual de desenvolupament de l’activitat. Es
requerirà una valoració positiva d’aquest informe per part de la Comissió de Recerca per a
la continuïtat com a beneficiari de l’acció.
En el termini de tres mesos després de finalitzar el període de gaudiment del programa, el
beneficiari haurà de presentar una memòria global de l’actuació amb indicació de les
activitats realitzades i dels resultats obtinguts. Aquesta memòria es tindrà en compte en
l’avaluació de noves sol·licituds del candidat en futures convocatòries d’aquest programa.
Els informes s’hauran d’adreçar al Vicerectorat de Recerca mitjançant instància genèrica
(amb signatura electrònica), a través del Registre Electrònic de la Seu Electrònica de la
Universitat de Lleida.

Termini de l’activitat

Data d’inici:

Data de finalització:

Manifesto conèixer i acceptar tots els termes de la present convocatòria.
El sol·licitant
Signatura electrònica

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de
caràcter personal facilitades, són necessàries per a les finalitats pròpies de la Universitat de Lleida. La manca d'alguna d'aquestes dades o de
l'autorització per tractar-les i comunicar-les impossibilita el procés que heu iniciat.
Amb la signatura d'aquesta sol·licitud confirmeu que n’heu rebut informació i doneu el consentiment exprés per a l'accés a les dades personals
esmentades anteriorment i per al seu tractament i comunicació. Com a titular de les dades, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, oposició o
cancel·lació mitjançant un escrit adreçat a la persona responsable del fitxer a la Universitat de Lleida, plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida.

