
 

 

 

 

Ajuts de Viatges per a participar a les VIII Jornades Doctorals G-9 i    
III Jornada de Divulgació G-9 

11, 12 i 13 d’abril de 2020 
Saragossa 

 

I. INTRODUCCIÓ 
El Grup 9 d'Universitats (G-9) és una associació, constituïda l'any 1997, i integrada per les 
universitats públiques espanyoles que són úniques en les seves respectives Comunitats 
Autònomes: Universitat de Cantàbria, Universitat de Castella-la Manxa, Universitat 
d'Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universitat de La Rioja, Universitat d'Oviedo, 
Universitat del País Basc/Euskal Herriko Unibertsitatea, Universitat Pública de Navarra i 
Universitat de Saragossa. 
 
La finalitat de l'associació és potenciar les relacions entre les institucions universitàries 
pertanyents al Grup, a fi de promoure, entre unes altres, la col·laboració en activitats docents 
i investigadores de la seva comunitat universitària. 
 
La Universitat de Saragossa, acull les VIII Jornades Doctorals G-9 i la III Jornada de Divulgació 
que pretenen aprofundir en les finalitats fundacionals de l'associació G-9 i posar en valor, així 
mateix, el grau de doctor davant la societat, en general, i davant l'entorn empresarial, en 
particular. A més, amb la celebració d'aquestes Jornades es pretén facilitar el coneixement 
mutu dels doctorands, difondre la seva activitat investigadora, oferir als doctorands possibles 
alternatives professionals al desenvolupament de la carrera investigadora universitària i 
ressaltar el paper dels doctorands com a portadors d'innovació cap a les empreses. 
 
Seu de l'esdeveniment: 
Les Jornades es desenvoluparan a l'Aula Magna y Sala 13 Heroínas del Paraninfo. Plaza Basilio 
Paraíso, 4 – Saragossa. 
 
Participants: 
A les Jornades assistiran, com a màxim, 10 doctorands per cada universitat del G-9, a raó 
d’un contingent de 2 doctorands per cadascuna de les cinc branques de coneixement: Arts i 
Humanitats; Ciències; Ciències de la Salut; Ciències Socials i Jurídiques i Enginyeria i 
Arquitectura. 
 
Per aquest motiu la UIB finança 10 ajudes de 300 euros, per a 10 alumnes de doctorat de la 
UIB (2 per cada branca de coneixement)  per cobrir les despeses de viatge. 
 
Allotjament: 
L'allotjament serà a l'Hotel París Centro. Carrer San Pablo, 19 -50003-Saragossa. 



 

 

 

2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS 
Poden demanar la participació a les Jornades tots els doctorands de la UIB matriculats de 
tutela acadèmica, l’any acadèmic 2019-2020, amb residència actual en la Comunitat de les 
Illes Balears. 

3. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS  
La convocatòria es mantindrà oberta des del dia de la seva publicació fins al 20 de febrer de 
2020 inclòs. 
 
3.1 Els candidats han d’emplenar la sol·licitud (annex 1) i enviar-la per correu electrònic a 
beques.postgrau@uib.es. Indicant el programa de doctorat en el qual desenvolupa la tesi. 
3.2. Addicionalment, els candidats han d’incorporar a la sol·licitud la documentació 
acreditativa següent: 

3.2.1 Currículum acadèmic segons el model normalitzat CVN actualitzat, no 
s’admetrà a tràmit altre tipus de format del currículum. 
3.2.2. Còpia del document nacional d’identitat, NIE o passaport. 
3.2.3. Còpia, en un únic document, de la certificació acadèmica completa dels estudis 
de grau o llicenciatura i de màster, quan sigui el cas, en què s’especifiquin el nom i els 
cognoms de l’alumne, la universitat, els estudis cursats i totes les matèries i les 
qualificacions, curs per curs, com també els crèdits totals de la titulació i els 
crèdits superats, especificant clarament la nota mitjana de cada estudi. 
En el cas que l’expedient sigui emès en un idioma diferent de l’anglès, francès, italià, 
portuguès, català o espanyol, s’hi haurà d’adjuntar una traducció (que pot fer el 
mateix candidat/a) al català, l’espanyol o l’anglès. 

3.3. Tota la documentació requerida s’ha de presentar en format PDF. No s’accepta cap 
document enviat per correu postal. 
3.4. No calen els expedients i documents del sol·licitant llistats al punt 3.2.3 pels alumnes 
que han completat els seus estudis a la UIB.  
3.5. L’EDUIB es reserva el dret de sol·licitar als candidats en qualsevol moment la informació 
suplementària que estimi oportuna. 
 
Per a qualsevol dubte que pogués sorgir, podeu posar-vos en contacte amb l’EDUIB, bé 
enviant un correu electrònic a l’adreça beques.postgrau@uib.es (escriure en l’apartat 
“assumpte” de l’e-mail: “VIII Jornades G9”), personalment o per telèfon (horari d’atenció als 
alumnes, de dilluns a divendres de 9 h a 13 h) a: 
 

Escola de Doctorat de la UIB. 
Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda 

Universitat de les Illes Balears 
Cra. de Valldemossa km 7.5 
07122 Palma (Illes Balears) 

Tel.: 971 17 3189 
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4. AVALUACIÓ DE LES AJUDES 
Les sol·licituds seran avaluades per una comissió integrada pel Vicerector d’Investigació i 
Internacionalització o persona en qui delegui, els equips directius de l’EDUIB, i els del Centre 
d’Estudis de Postgrau (CEP). 
 
Per a la selecció es prioritzarà: 

 Els doctorands dels darrers cursos. 
 Els qui tinguin un millor currículum vitae. 

 
La resolució de la concessió de les ajudes es farà pública a la web de l’Escola de Doctorat el 
21 de febrer de 2020. 
 
Els seleccionats rebran notificació personal a l'adreça de correu electrònic que figuri en la 
sol·licitud. 

5. PROGRAMA 
El programa es compon de diverses sessions. A fi de donar a conèixer a la resta dels 
doctorands, a altres participants de les Jornades i a la societat en general, l'avanç de la seva 
recerca, tots els doctorands presentaran un pòster explicatiu dels continguts de les tesis que 
estan duent a terme.  

6. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 
Acceptar per escrit segons el model (annex 2) la concessió de l’ajut, les normes i condicions 
de la convocatòria, així com els criteris establerts per la Universitat de les Illes Balears, en el 
termini de 2 dies des de la notificació de la mateixa, que serà adreçada al correu electrònic 
beques.postgrau@uib.es, o entregada personalment a l’EDUIB. 
 
Comunicar per escrit a l’EDUIB la renúncia (annex 4) a l’ajut, així com qualsevol altra 
modificació substancial que afecti les condicions de l’ajut. 

7. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR I TERMINIS 
Cada beneficiari haurà de remetre, juntament amb el document d’acceptació (annex 2), els 
següents documents: 

 Butlletí d'inscripció degudament emplenat (annex 3) 
 Fotocopia del DNI, NIE o Passaport 
 Certificat de titularitat d’un compte bancaria a on aparegui l’IBAN 

 
Abans del 2 de març de 2020, a les 14h. una còpia en format PDF del pòster a presentar.  
 
Presentar abans del dia 01 de maig de 2029 a l’Escola de Doctorat de la UIB la següent 
documentació: 

 Un certificat d’assistència i presentació de pòster a les VII JORNADES DOCTORALS 
DEL G-9 emès per l’organització de les Jornades. 

 Justificant de transport (targetes d’embarcament, tiquets d’autobús, tren...) 
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L’EDUIB s'encarregarà de la impressió dels pòsters dels seus respectius beneficiaris que 
aquests hauran de portar amb si a les Jornades. Els doctorands hauran de portar, a més, el 
pòster en pdf en una memòria usb per a la seva exposició en les Jornades. 
 
Elaboració del pòster 
El pòster s'ha d'elaborar de manera que sigui comprensible per als participants d'altres 
branques de coneixement i tindran les següents característiques: 
 
1. Grandària: ‘DIN A0’ (841 x 1189 mm) i disseny en sentit vertical. 
2. Estructura: 

 TÍTOL: Breu i comprensible. 
 AUTOR(S). En el cas de més d'un autor del treball, el doctorand ha de figurar en 

primer lloc. A continuació del conjunt de noms dels autors, ha de figurar la seva 
filiació (Departament i Universitat o, si escau, Centre de Recerca). 

 Dades del tutor i director(s) de la tesi. 
 RESUM: Breu resum del treball. 
 OBJECTIUS: Objectius generals i específics, que poden formular-se separadament o 

fins i tot en el resum. 
 DESENVOLUPAMENT DE LA RECERCA: Etapes principals del desenvolupament de la 

recerca. 
 RESULTATS (ja obtinguts i/o previsibles) 
 CONCLUSIONS 
 LES REFERÈNCIES MÉS SIGNIFICATIVES 

 
Recomanacions per a la realització del pòster: 
1. No introduir excessiva informació. 
2. Emprar esquemes, gràfics, figures, fotos, etc. 
3. Utilitzar una grandària de lletra relativament gran. 
4. Utilitzar colors per diferenciar les parts i ressaltar el més rellevant. 

8. FINANÇAMENT 
La Universitat de Saragossa, sufragarà l'allotjament i manutenció dels doctorands de les 
universitats del G-9, així com els premis corresponents. 
 
Premis: 

 Del Jurat: millor pòster (diploma i 200 euros) i accèssit, per cada branca de 
coneixement. 

 Dels doctorands: Millor pòster triat pels doctorands participants (diploma i 200 
euros) i accèssit per cada branca de coneixement. 

 
El Jurat estarà format per professorat de la Universitat de Saragossa. 



 

 

 

9. EXCLUSIONS I INCOMPATIBILITATS 
Aquesta ajut és incompatible amb altres que tinguin la mateixa finalitat. 

10. ANNULACIÓ O RENUNCIA 
Seran causa d’anul·lació de l’ajut:  
 

 La constatació d’alguna irregularitat en les dades aportades pel candidat o pèrdua de 
les condicions o requisits del sol·licitant. 

 La renúncia voluntària o abandonament del programa de doctorat. 
 
La renúncia suposa la pèrdua de tots els drets inherents a l’ajut. 
 
L’EDUIB es reserva el dret de demanar en qualsevol moment del procés al sol·licitant o 
beneficiari informació addicional.  

Més informació 
Grupo 9 de Universidades (G-9) 
Secretaría General 
Campus de Arrosadia 
Pamplona 
E-mail: grupo9@uni-g9.net 
Web: http://www.uni-g9.net 
Twitter: @uni_g9 

Dates importants 
 

Termini presentació de la sol·licitud de participació. 20/02/2020 
Resolució dels candidats triats per la comissió.  21/02/2020 
Data límit per acceptar l’ajut i presentar la documentació 
adient 

24/02/2020 

Data límit per entrega del pòster en PDF, per a imprimir a 
l’EDUIB. 

02/03/2020 

Entrega del pòster imprès al doctorand. 09/03/2020 
Termini presentació documentació acreditativa d’assistència a 
les Jornades. 

01/05/2020 

Disposició addicional 
Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de 
la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere 
masculí, s'han d'entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe 
del titular de qui es tracti. 


