
 
TERCERA CONVOCATÒRIA D’AJUDES A LES FACULTATS PER A L’INCREMENT DE LA 
DOCÈNCIA EN ANGLÈS (PROGRAMA AIDA) 
 
RESOLUCIÓ 
 
D’acord amb les bases de la convocatòria d’ajuts a les facultats per a la millora de les 
competències del PDI per a impartir docència en anglès, aprovades per la Comissió de 
Relacions internacionals i Política Lingüística de la UAB, en sessió de 21 de març de 2019, 
i  vistes les sol·licituds presentades en el termini establert, la comissió encarregada de 
valorar les sol·licituds i atorgar els ajuts, en virtut de l’acord adoptat per la Comissió de 
Relacions Internacionals i Política Lingüística en sessió de 29 de març de 2017, ha resolt:   
 

1r. Atorgar un ajut a la Facultat de Ciències, d’acord amb el pla presentat. 
2n. Atès que només ha presentat sol·licitud la Facultat de Ciències i d’acord amb el 
que preveuen les bases de la convocatòria, aquesta Comissió faculta el Servei de 
Llengües perquè programi, a càrrec del programa AIDA, altres cursos Intensive 
English for Academic Staff i EMI intensive training i actuacions destinades a fomentar 
l’ús de l’anglès en la docència a la UAB, oberts a qualsevol membre del Personal 
Docent i Investigador de la UAB que imparteixi o tingui previst impartir docència en 
anglès a partir del curs 2019-2020, sempre que no hagi cursat amb anterioritat la 
mateixa acció formativa, i fins a exhaurir el pressupost destinat a aquest programa. 

 
El Servei de Llengües de la UAB es posarà en contacte amb el deganat de la Facultat 
destinatària de l’ajut per a coordinar, abans de l’agost, els preparatius i l’organització 
operativa dels ajuts que s’executaran durant el curs 2019 – 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Màrius Martínez  Josep Ros     Joan Melcion 
Vicerector de Relacions Vicerector de Programació   Director 
Internacionals   Acadèmica i Qualitat   Servei  de Llengües  
 
Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 17 de juny de 2019 
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