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Convocatòria d’ajuts econòmics en el marc del programa de doctorat en “Estudis 

humanístics” de la URV. Curs 2017-2018 

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Estudis humanístics de la URV, 

reunida el 10 de gener de 2017, aprova les bases que hauran de regir la concessió d’ajuts 

econòmics (Modalitats A i B) als doctorands i als directors de tesi del programa de 

doctorat en Estudis humanístics de la URV. 

1. REQUISITS 

Per poder sol·licitar aquests ajuts cal: 

1.1. Ser doctorand o director de tesi del programa de doctorat en Estudis humanístics de 

la URV. 

1.2. Presentar la documentació acreditativa de l’activitat per a la qual se sol·licita l’ajut. 

2. TRAMITACIÓ DE L’AJUT 

2.1. Els sol·licitants que compleixin els requisits i vulguin sol·licitar un ajut podran 

obtenir l’imprès normalitzat de sol·licitud en el document anomenat “Formulari de 

sol·licitud per a doctorands” i “Formulari de sol·licitud per a directors de tesi”. 

2.2. Les sol·licituds de l’ajut així com la documentació adjunta s’han de presentar, 

segons el model normalitzat, davant el Registre General de la URV; s’han d’adreçar 

a la presidenta de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat d’Estudis 

Humanístics. 

No s’acceptarà cap sol·licitud que no sigui tramitada per aquesta via. 

2.3. Hi ha dos terminis per a la presentació de sol·licituds, abans del 31 de maig i abans 

del 15 de novembre. 

3. DOCUMENTACIÓ 

Els sol·licitants hauran de presentar: 

1. L’imprès de sol·licitud apropiadament emplenat. 

2. Rebuts, factures o tiquets originals a cobrar. 
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3. Fotocòpia del compte corrent on es vol rebre l’ingrés, en el qual el sol·licitant ha de 

constar com a titular o cotitular. 

4. Fotocòpia del DNI del/s sol· licitant/s. 

5. Fotocòpia de la matrícula del curs vigent del/s sol· licitant/s. 

Si es tracta de participació a reunions científiques (congressos, col·loquis, etc.), a més 

els sol·licitants hauran de presentar: 

6. Memòria de l’activitat duta a terme durant el congrés. 

7. Programa del congrés al qual s’ha assistit. 

8. Certificat d’assistència/participació. 

4. AVALUACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 

La Comissió acadèmica del programa de doctorat en Estudis humanístics de la URV 

avaluarà les sol·licituds i atorgarà unes determinades quantitats als projectes 

seleccionats en funció del fons del qual es disposi i dels criteris d’assignació que es 

troben a les bases 5.1. i 5.2. 

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Estudis Humanístics ha establert 

els criteris de repartició de l’assignació econòmica corresponent al programa de doctorat 

esmentat. 

Cal tenir present que només es podrà concedir un ajut semestral per doctorand i 

professor. No obstant això, els doctorands podran sol·licitar més d’un ajut sempre que la 

quantitat total no superi els 200€ (queda exclòs d’aquest còmput l’ajut específic per a la 

impressió de la tesi). 

S’ha acordat dividir els ajuts en dos grans grups: 

5.1 Ajuts per a doctorands del Programa 

Es concediran ajuts pels següents conceptes: 

 Assistència a reunions científiques  

 Realització de cursos on-line vinculats al tema de la tesi  

 Assessoraments lingüístics referits a les tesis 
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 Adquisició de serveis especials, com per exemple, anàlisis estadístiques  

 Despeses en reprografia d’arxius i hemeroteques 

 Despeses relacionades amb la impressió final de la tesi doctoral (300€). Aquest 

ajut només s’atorgarà una vegada per cada doctorand que el sol·liciti. 

5.2. Ajuts per a professors dels departaments vinculats al Programa de Doctorat 

• Professors convidats per impartir conferències relacionades amb qüestions 

transversals del doctorat (un màxim de 300€). 

• Organització de reunions científiques relacionades amb el Programa de Doctorat 

i que es dirigeixin específicament als nostres doctorands (300€). 

6. ACLARIMENTS 

Correspon a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Estudis Humanístics 

de la URV l’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases. 

Tarragona, gener de 2018 


