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Convocatória per a la eoncessió d’ajudes per estades breus de professors convidats
(segon semestre de 2015)

Es convoquen ajudes per estades breus de professors convidats.

1. Els candidats han de ser doctors de prestigi reeonegut i que facin la seva tasca professional
en universitats o centres d’investigació estrangers. Els professors convidats han de signar, en
un únic doeument, la seva ineorporació i la seva finalització d’estada. Així mateix, els
professors eonvidats hauran de presentar, en incorporar-se, un permís per escrit de la institueló
d’origen per fer l’estada a la UIB. Tots aquest trámits s’han de fer a l’Oflcina de Suport a la
Recerca (OSR).

2. Poden presentar les sollicituds els professors de la UIB a través deis departaments i els
¡nvestigadors deis instituts de recerea a través deis mateixos instituts. Un mateix professor o
investigador només podrá presentar una sollieitud. Totes les soihcituds seran avaiuades per la
Comissió Avaiuadora de l’OSR.

3. La durada mínima de les estades és de tres setmanes i la máxima de tres mesos. Les estades,
pel que fa a aquesta convocatória, s’han de realitzar dins el segon semestre de l’any 2015 (de
l’l de juliol al 31 de desembre de 2015). Eis professors convidats s’han d’incorporar en el
període previst, excepte causes de força major degudamentjustificades. En cas de no poder fer
i’estada en el període concedit, amb antelació sufieient s’ha de sollicitar el canvi mitjançant
eserit raonat dirigit al Vicerectorat d’Investigació i Postgrau. Així mateix, si l’estada no es pot
realitzar també s’haurá de comunicar al Vicerectorat.

4. EIs ajuts que es concediran per les estades estaran en funció de la categoria professional del
candidat. A aquests efectes, s’estabieixen dues categories: niveil 1, assirnilable a CU, amb una
dotaeió mensual íntegra de 3.025,75 euros; i nivell 2, assimilabie a TU, amb una dotació
mensual íntegra de 2.453,82 euros. Aquestes quantitats tindran les retencions fiscals que
pertoquin. La Universitat de les Illes Balears subscriurá i’assegurança pertinent en aquests
casos.

5. Els investigadors que facin les propostes poden obtenir estades de professors convidats per
un máxim de cinc mesos cada dos anys. Addicionalment, els professors convidats no podran
gaudir d’estades en convocatóries consecutives. Per a i’aplicació d’aquest articie es tindran en
compte les ajudes obtingudes en el mare del programa estades breus de joves invcstigadors
convidats.

6. El termini per a la presentació de sol licituds acabará el 31 de març de 2015. La sol licitud
s’haurá de registrar al Registre General de la UIB, o també a les unitats de registre en
funcionament als centres de la UIB, o en la forma que s’estableix a i’article 38.4) de la Llei
3 0/1992, de 26 de novembre, de régim jurídic de les administraeions públiqucs i del
procediment administratiu comú.

7. La soilicitud, juntament amb la convocatória i la dooumentació que s’ha d’adjuntar, la
podeu trobar al programa de foment a la recerca a l’adreça d’internet:
http ://www.uib.es/recerca/ajuts/.



8. Si no hi ha disponibilitat pressupostária per finançar totes les soliicituds presentades,
s’aplicará el barem següent:

- 8. 1. El curriculum vitae de l’investigador convidat (un máxim de 10 punts). S’eliminaran els
candidats amb puntuació inferior a 3 en aquest apartat.

- 8. 2. La productivitat científica de l’investigador que convida durant els darrers cinc anys
anteriors a l’any de la convocatória (un máxim de 5 punts). Les valoracions es faran seguint el
barem del GREC.

- 8. 3. Les publicacions científiques conjuntes entre I’investigador eonvidat i algun membre o
membres del grup de recerca al qual pertany linvestigador que convida (un máxim de 5 punts).

- 8. 4. Els ingressos generats a la ulE en tasques de recerca per linvestigador que convida
durant els darrers cinc anys anteriors a l’any de la convocatória (un máxim de 5 punts). Pel
cálcul d’aquests ingressos s’utilitzará la informació de que disposa l’OSR.

- 8. 5. Puntuacions addicionals:

— 5 punts addicionals si la soF licitud ha estat denegada per motius
pressupostaris a la convocatória imrnediatament anterior i 10 punts addicionals
si ha estat denegada a les dues convocatóries immediatament anteriors.

— 5 punts addicionals si la durada és de dos mesos o inferior.

— 5 punts addicionals si és la primera visita del professor convidat, 2 punts si el
professor ja ha gaudit únicament d’una estada com a professor convidat. Per a
l’aplicació d’aquest criteri es tindran en compte les ajudes obtingudes en el marc del
programa estades breus dejoves ¡nvestigadors convidats.

9. La Comissió Avaluadora de l’OSR, un cop avaluades les sol~lieimds, presentará la llista
prioritzada al Consell de Direcció que, a la vegada, la trametrá al Consell de Govern per a la
seva aprovació.

10. Totes les denominacions d’órgans de govern, representació, eárrecs, funcions i membres de
la comunitat universitária, com qualssevol que en aquesta convocatória apareguin en génere
masculí, s’han d’entendre referides indistintament al génere masculí o femení, segons el sexe
del titular de qul es tracti.

11. La present convocatória i tots els actes administratius que se’n derivin, es poden impugnar
en els casos i en la forma establerts perla Llei 30/1992, de 26 de novembre, de régimjurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En cas de discrepánci~de la convocatória entre les versions en catalá, castellá o anglés, la
versió en catalá ái&que es tindrá en compte a efectes d’interpretació.

El Vicerec or d’Jnvestigació i Postgrau,
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Palma, 1 de març de 2015


