
         

                       
 

        

Bases generals del programa “ajuts per a estades de recerca a l’Àsia per a estudiants de 

màster universitari i doctorat - Horitzó Àsia 2017”.  

 

Preàmbul 

Per tal de fomentar l’establiment de futures relacions amb altres universitats i centres de 

recerca de l’Àsia i fomentar la codirecció de tesis doctorals, que puguin afavorir el 

desenvolupament econòmic, social, educatiu i cultural de la ciutat i el territori, des d’Horitzó 

Àsia es crea el programa Ajuts per a estades de recerca a l’Àsia per a estudiants de màster 

universitari i doctorat. Horitzó Àsia és un projecte impulsat per l’Ajuntament de Vic 

(patrocinador d’aquestes beques), la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, 

Creacció i Nits de Cinema oriental que té com a objectiu potenciar estratègies de relació 

conjuntes amb aquest continent.  

 

1. Objecte de la convocatòria 

Atorgar 1 ajut per fer una estada de recerca de curta durada en universitats o entitats 

dedicades a la recerca de països asiàtics (Xina, Corea del Sud, Japó, Taiwan, Índia, 

Indonèsia, Malàisia, Filipines, Singapur, Tailàndia, Brunei, Vietnam, Laos, Birmània i 

Cambodja).  

Les activitats que constitueixen l’objecte de la convocatòria són les següents: 

a) Modalitat A: 1 ajut per a estudiants de doctorat. 

b) Modalitat B: 1 ajut per a estudiants de màster universitari amb la fase de recerca 

d’un treball final de màster. 

 

Queden excloses d’aquesta convocatòria les sol·licituds dirigides  a l’assistència a 

reunions, cursos o congressos 

 

2. Beneficiaris 

Poden ser beneficiaris/àries d’aquests ajuts els/les sol·licitants que, en la data de 

presentació de sol·licituds i durant l’estada complexin els requisits següents: 

 

Sol·licitants de la modalitat A: 

a) Estar inscrit en un programa de doctorat de la UVic-UCC. 

b) Dur a terme l’estada de recerca en un país asiàtic abans de dipositar la tesi 

doctoral. 

 

Sol·licitants de la modalitat B: 

a) Estar inscrit en un programa de màster universitari de la UVic-UCC. 

b) Tenir matriculat el Treball Final Màster i dur a terme l’estada de recerca en un país 

asiàtic abans de la seva presentació. 

 



 
 

                       
 
 

Els requisits de la convocatòria per a les dues modalitats s’han de complir en el 

moment de presentar la sol·licitud. No pot ser motiu de recurs l’incompliment d’algun 

d’aquests requisits. 

 

 

3. Període de les estades 

L’estada s’ha de realitzar entre l’1 de febrer i el 31 de desembre de 2018 i tindrà la 

durada següent: 

Estada de 1 a 3 mesos 

 

 

4. Quantia 

4.1. Es destinarà a aquesta convocatòria l’import global de 2.250€. 

4.2. Detall de la quantitat per ajut: 

1. L’import de l’ajut en concepte de desplaçament serà de 800€.  

2. L’import de l’ajut en concepte de manutenció serà de 1.450€ 

4.3. L’import màxim per ajut (concepte de manutenció + concepte de desplaçament) 

serà de 2.250€. 

4.4. L’ ajuts es destinarà exclusivament a sufragar totalment o parcialment les 

despeses del viatge i de l’estada. 

4.5. Horitzó Àsia vetllarà perquè  la persona  beneficiària d’un ajut disposi d’una pòlissa 

d’assegurança d’assistència de viatge, si no disposa de cobertura pròpia.  

 

 

5. Sol·licituds i documentació 

5.1. La sol·licitud, d’acord amb el model normalitzat, la formalitzarà el/la sol·licitant de 

l’ajut. Un/a sol·licitant només pot presentar una sol·licitud en aquesta 

convocatòria. 

5.2. Les sol·licituds s’emplenaran en format digital a través de l’aplicatiu electrònic 

https://uvic.moveon4.com/form/5446044a0f9d30521e000002/eng   i s’haurà de 

lliurar en format paper a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 

(UVic-UCC), Campus Internacional, Carrer Sagrada Família, 7. Les bases es podran 

obtenir a través del Campus Virtual / Mobilitat i Intercanvi / Horitzó Àsia 

https://www.uvic.cat/internacional/out/altres-beques/horitzo-asia 

5.3. Horitzó Àsia pot requerir en qualsevol moment de la tramitació de les sol·licituds 

la documentació que consideri necessària per tal d’acreditar la concurrència dels 

requisits previstos en aquesta convocatòria. La no-aportació de la documentació 

requerida en el termini legalment previst pot comportar la denegació de l’ajut. 

5.4. Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la següent documentació: 

 Carta d’acceptació del centre de recerca o universitat on es realitzarà 

l’estada. (Aquesta informació es pot presentar en el moment de presentar 

la sol·licitud o en el moment d’acceptació de l’ajut). 

 Currículum abreujat de la persona sol·licitant, segons el model 

normalitzat. 

 Expedient acadèmic dels estudis de grau realitzats.  

https://uvic.moveon4.com/form/5446044a0f9d30521e000002/eng
https://www.uvic.cat/internacional/out/altres-beques/horitzo-asia


 
 

                       
 
 

 En el cas de la modalitat A, cal presentar còpia de la matrícula del 

programa de doctorat del curs 2016-2017. 

 En el cas de la modalitat B, cal presentar còpia de la matrícula del 

programa de màster universitari. 

 Institució receptora: historial científic de l’/la investigador, grup o 

departament d’acollida i adequació d’aquesta institució al pla de treball i 

al currículum del/de la sol·licitant. 

 Impacte per a Horitzó Àsia de l’activitat realitzada en el centre i possibilitat 

de continuïtat de la relació establerta, en forma d’altres estades, projectes 

comuns, visites de professorat de la UVic-UCC en el marc d’un conveni de 

col·laboració, etc. 

 Projecte que es durà a terme. Cal incloure els següents apartats: 

Justificació del lloc i del projecte, objectius, metodologia, viabilitat en el 

temps previst i adequació de la bibliografia. 

5.5. Documentació que cal presentar un cop s’hagi adjudicat l’ajut: 

 Carta d’acceptació del centre de recerca o universitat on es realitzarà 

l’estada, si no s’ha presentat en el moment de fer la sol·licitud. 

 Còpia de l’assegurança de viatge. 

 Autorització de l’empresa on treballa el beneficiari, si s’escau. 

5.6. La presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació d’aquestes bases. 

 

 

6. Termini per presentar sol·licituds 

El termini de presentació de les sol·licituds és de l’27 de novembre  al 22 de desembre 

de  2017. 

 

7. Comissió avaluadora 

Les sol·licituds seran avaluades per una comissió avaluadora amb els criteris i 

puntuacions següents: 

- Projecte (3/10 punts) 

- Currículum i expedient acadèmic (4/10 punts) 

- Institució receptora (1/10 punts) 

- Impacte per a Horitzó Àsia (2/10 punts) 

 

Un cop realitzada l’avaluació cientificotècnica, s’incrementarà la puntuació de la 

manera següent: 

- Priorització del les persones sol·licitants que parlin la llengua del país on volen fer 

l’estada (+ 1 punt) 

- Priorització del les persones sol·licitants que acreditin un nivell mínim d’anglès de 

B2 o equivalent (+1 punt) 

- En la modalitat A, priorització de les persones sol·licitants que tenen previst 

demanar la Menció internacional en el títol de doctor (+1 punt) 

 

La comissió avaluadora la designarà i nomenarà el Vicerector de Relacions 

Internacionals i Formació Contínua de la UVic-UCC i el/la regidor(a) de Cultura i 



 
 

                       
 
 

Ciutadania de l’Ajuntament de Vic. Està formada per un/a president/a, un/a 

secretari/ària i tres vocals. 

 

 

8. Termini de resolució 

El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria és de quatre setmanes a comptar 

a partir de l’endemà de la data límit de presentació de les sol·licituds. 

 

9. Notificació de la resolució 

La resolució es notificarà per correu electrònic a cadascuna de les persones sol·licitants 

i es publicarà a l’apartat Mobilitat i Intercanvi / Horitzó Àsia del Campus Virtual de la 

UVic-UCC. 

La resolució expressa de concessió o denegació dels ajuts exhaureix la via 

administrativa. Els/les sol·licitants poden interposar en el termini de 7 dies naturals, 

comptat a partir de l’endemà de la publicació de la resolució al Campus Virtual de la 

UVic-UCC, recurs davant el Vicerectorat de Relacions Internacionals i Formació 

Contínua. 

 

10. Procediment d’acceptació de l’ajut 

Un cop resolta la convocatòria, els/les beneficiaris/àries hauran de formalitzar 

l’acceptació mitjançant un document normalitzat signat pel/la sol·licitant en el qual es 

comprometrà a complir totes les condicions fixades en les bases reguladores de la 

convocatòria. L’acceptació s’haurà de presentar, abans de 7 dies naturals a comptar a 

partir de la data de resolució, a l’adreça de correu electrònic relin@uvic.cat que 

iniciarà el procés de gestió corresponent per a la realització de les estades. 

 

El document normalitzat d’acceptació de l’ajut es podrà obtenir a través del Campus 

Virtual, Mobilitat i Intercanvi / Horitzó Àsia. 

 

S’entendrà que hi renuncien els/les beneficiaris/àries que no hagin presentat el 

document d’acceptació en el termini i les condicions descrites als apartats anteriors. 

 

11. Procediment de pagament de l’ajut 

El 80% de l’import de l’ajut atorgat es posarà a disposició del/la beneficiària abans de 

l’inici de l’estada en un acte públic; l’altre 20% se li lliurarà un cop finalitzada l’estada i 

presentada tota la documentació que figura en el punt 12 de les bases. 

 

12. Justificació de l’estada 

El/la beneficiària haurà de lliurar:



         

Institucions d’Horitzó Àsia: 

                       
 

 

a) Una memòria descriptiva de les activitats dutes a terme durant l’estada i els 

possibles projectes futurs amb el centre visitat. 

b) Un certificat on hi constin els dies que ha realitzat l’estada, expedit pel centre, 

institució o universitat receptora. 

La memòria tècnica i el certificat degudament complimentats s’hauran de presentar 

com a màxim un mes després de la data de tornada de l’estada a relin@uvic.cat 

L’incompliment d’aquesta documentació en el termini establert suposarà la immediata 

supressió de retribució del 20% de l’ajut. 

 

13. Incompatibilitats 

No es poden acollir a aquesta convocatòria aquelles persones que tinguin la residència 

habitual en un país asiàtic on sol·licitin l’ajut per fer l’estada. 

 

14. Renúncies i substitucions 

En cas que es produeixi alguna renúncia total o parcial, o no es lliuri el document  

d’acceptació i la resta de documentació en les condicions i el termini previstos en  

aquesta convocatòria, l’òrgan de resolució de la convocatòria pot adjudicar l’ajut a 

candidatures de la llista de reserva.  

 

15. Canvis i incidències 

Quan les circumstàncies del cas així ho aconsellin i estiguin degudament motivades, 

Horitzó Àsia podrà resoldre les incidències i autoritzar, a petició del/de la 

beneficiari/ària, alguna variació en el pla de treball o en el període de durada de l’ajut 

segons el cas, i també resoldre qualsevol incidència que no impliqui un canvi 

substancial dels termes d’aquesta convocatòria. 

 

 

 

 

Vic, 23 d’octubre de 2017 
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