







ACORD EXECUTIU del dia 30 de setembre de 2003 pel qual s'obre un període per presentar les sol·licituds d'ajuts per a ajudants d'universitat i d'escola universitària de la UIB per estimular la seva formació docent i investigadora durant el curs 2001-2002.

El Consell Executiu, a la sessió ordinària del dia d'avui, en ús de les atribucions que li confereix l'article 23.1.h) dels Estatuts d'aquesta universitat, amb l'objectiu de millorar i estimular la formació docent i investigadora dels ajudants d'universitat i d'escola universitària de la UIB, acorda d'obrir un període per presentar les sol·licituds d'ajuts per a aquest col·lectiu durant el curs 2001-2002, en els termes següents: 
Els requisits dels sol·licitants són aquests: 
a) Tenir la categoria d'ajudant d'universitat o d'escola universitària durant el curs 2001-2002.
b) Tenir com a mínim un any d'antiguitat en el càrrec d'ajudant de la UIB a 30 de setembre de 2002. A aquests efectes, s’inclourà el temps de serveis prestats com a becari FPI o becari de reincorporació.
c) Acreditar haver realitzat 20 crèdits d'un programa de doctorat, o tenir la suficiència investigadora o tenir el títol de doctor.
d) Presentar un projecte d’investigació.
En relació amb els requisits indicats a l’apartat c), no es poden al·legar els mèrits que ja es vagin fer servir en convocatòries anteriors, excepte el mèrit del títol de doctor.
La quantia d'aquest ajut és de 1.840 euros (306.150 pessetes), que serviran per subvencionar els projectes d’investigació que presentin els professors ajudants d’acord amb un conveni que se signarà entre la Conselleria de Treball i Formació i la UIB. 
Es crearà una comissió per a la concessió d'aquest ajut, en la qual s'integraran el vicerector de Política Científica, que la presidirà, i tres membres designats pel Rector. 
L'imprès de sol·licitud està disponible a l’Oficina de Suport a la Recerca de la UIB. 
El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 18 d’octubre i acabarà el dia 5 de novembre de 2003, a les 15 hores. Les sol·licituds han de presentar-se al Registre General de la UIB, Son Lledó, campus universitari (cra. de Valldemossa, km 7,5), o a les unitats de registre en funcionament als distints centres de la UIB, de conformitat amb el que estableix l'article 3 de l'Acord executiu 3727/1997, de 25 de novembre (FOU núm. 141, de 19 de desembre), sobre organització i funcionament del Registre de la Universitat de les Illes Balears. 
La percepció de l'ajut que es pugui concedir als ajudants d'universitat i d'escola universitària resta condicionada al fet que la Universitat de les Illes Balears rebi el finançament d'aquest complement per part de la Conselleria de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears. 

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin. 

Palma, 30 de setembre de 2003 

El Rector, 




Avel·lí Blasco


