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TUTORIES RECERCA-IMPULS   

La FCPS us ofereix la possibilitat i us recomana estar en contacte permanent amb 

professorat que us assessori, orienti i guiï en la darrera etapa del grau sobre els àmbits 

de la recerca i institucional. Per facilitar aquest vincle posem a la vostra disposició les 

tutories recerca-impuls per donar informació i suport a l’alumnat per donar continuïtat 

als estudis.  

Des de l’equip de coordinació de graus mantenim una comunicació contínua amb el 

professorat tutor que ens permet rebre informació rellevant sobre els vostres interessos 

i inquietuds especialment durant el darrer curs del grau. Els/les coordinadors/es de grau 

som també una figura acadèmica a qui podeu adreçar-vos en tot moment. 

QUÈ SÓN LES TUTORIES RECERCA-IMPULS? 

Aquestes tutories ofereixen a l’alumnat que es troba finalitzant els estudis de grau la 

possibilitat de continuar la seva trajectòria professional en l’àmbit acadèmic o 

institucional. Amb aquesta actuació, la Facultat aposta per ajudar a promocionar la 

recerca a través de la formació dels i les joves investigadors/es.  

L’objectiu és que conegueu els recursos acadèmics i de formació i poder optar a ells 

amb el suport i orientació del professorat tutor. Entre aquests s’hi troben les beques de 

formació de personal investigador de la pròpia UAB, de la Generalitat de Catalunya (FI) 

o del Ministeri de Ciència Innovació i Universitats (FPU, FPI), entre d’altres.  

Per poder optar a aquests ajuts és molt important que us esforceu a tenir bona nota i 

podrem ajudar-vos en la vostra dedicació a la recerca, l’estudi de màsters a l'estranger, 

o les informacions sobre beques, especialment per cursar el doctorat.  

COM SABREM QUI ÉS EL/LA NOSTRE/A TUTOR/A?  

A partir de tercer curs tindreu assignat/da un/a tutor/a recerca-impuls a qui podeu 

contactar per tal que us orienti i us ajudi a trobar i valorar les possibilitats. Hi ha un/a 

tutor/a recerca-impuls per a cadascuna de les titulacions (Sociologia, Relacions 

Internacionals, i Ciència Política i Gestió Pública).  

COM CONTACTEM AMB EL/LA TUTOR/A?  

Al moodle “Espai FCPS”, dins les carpetes de TERCER CURS i QUART CURS, hi 

trobareu els noms i contacte del professorat tutor recerca-impuls. Així, si esteu 

interessats/des en continuar una trajectòria dins l’àmbit acadèmic, de recerca, o 

institucional, escriviu un correu electrònic al/la vostre/a tutor/a recerca-impuls per 

establir un primer contacte, comentar els vostres dubtes, interessos o neguits que poden 

anar des de l’elecció de temes i tutor/a de TFG, de les pràctiques professionals, l’accés 

als estudis de màster aquí o a l’estranger, les beques de col·laboració en departaments, 

o les beques de formació de personal investigador, entre d’altres.  
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