Normativa d’ajuts de la Comissió de Recerca del
Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
desembre 2011

Preàmbul:
La presentació de sol∙licituds podrà fer‐se durant tot l’any. Es faran dues resolucions:
una al juliol i una altra al desembre.
Per l’adjudicació dels ajuts es tindrà en compte el percentatge de recerca que el PDI
tingui adscrit amb el departament. Així, s’aplicaran els següents factors de correcció a
les quanties sol∙licitades:
• Recerca adscrita al 100% al departament:
• Recerca adscrita al 50% al departament:

x1
x 0,3

El PDI que no tinguin recerca adscrita al departament no podran sol∙licitar ajuts a la
Comissió de Recerca.
Es concediran ajuts en els següents supòsits:
1.
2.
3.
4.

Edició de tesi
Ajuts per assistència a congressos
Traduccions
Formació metodològica

1. Edició de tesi
Podrà sol∙licitar l’ajut qualsevol persona del Departament que faci docència ja sigui
professor o FPI.
L’ajut serà d’un màxim de 300 €.

2. Ajuts per assistència a congressos
Els ajuts seran per assistència a congressos amb un procés de selecció avalat per un
comitè científic.
Per demanar l’ajut cal que el congrés tingui acceptada una ponència o comunicació
del sol∙licitant.
A la petició s’han de presentar documents de constància del procés de selecció, la
carta d’acceptació, el certificat d’assistència i les factures de la inscripció.
Com tarifes estàndards s’indiquen les quantitats màximes de 400 euros pels
congressos internacionals i 300 euros pels nacionals per pagar la inscripció, però no el
viatge ni l’allotjament.

3. Traduccions:
La idea de l’ajut per traducció és la seva publicació en revistes científiques de prestigi
de l’àmbit internacional.
També es considerarà la possibilitat de traducció de capítols de llibres.
Es podrà sol∙licitar un ajut del 50% sobre la traducció d’articles que han de ser enviats
a una publicació estrangera i que encara no han estat acceptats.
Per sol∙licitar aquest ajut caldrà la presentació de factura de la traducció (que ha
d’anar a nom de la UAB).
En cas d’acceptació de la publicació de l’article, es podrà sol∙licitar el 50% restant del
cost de la traducció.
Per sol∙licitar aquest ajut caldrà la presentació de factura de la traducció i l’acceptació
de la publicació de l’article.
El finançament serà del 100% en cas d’autor únic. Cas d’haver més d’un autor i que
només un sigui del Departament s’aplicarà un criteri proporcional: 50% (dos autors i
només un del Departament), 33% (tres autors i només un del Departament ), etc.
El finançament serà d’acord amb el cost de les traduccions fetes pel servei de la UAB.

4. Formació metodològica:
Per demanar l’ajut cal que les persones hagin realitzat un curs de formació
metodològica de recerca important en l’àmbit acadèmic.
A la petició s’ha de presentar certificat d’assistència i la factura de la matrícula.
L’ajut serà d’un màxim de 400 euros.

