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DEPARTAMENT DE DRET PÚBLIC I DE 
CIÈNCIES POLITIQUES 
 

Convocatòria de beca d’ajut per 
l’assistència al congrés “International 

Congrés on Animal Dignity and the Law” 
organitzat per la Universitat de Antwerp a 

Amberes, Belgica,  

Base I: Descripció de la beca 
El departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques convoca, a càrrec del centre 
de cost D043346, 1 beca d’ajut per a l’assistència al congrés “INTERNATIONAL CONGRESS ON 

ANIMAL DIGNITY AND THE LAW” que tindrà lloc del 8 i 9 d’octubre de 2021 a Amberes, Belgica. 

Base II: Borsa de la beca 
La borsa de l’ajut es de 200€ de les despeses per assistir al Congrés. 

Base III: Requisits dels candidats 
 Els sol·licitants hauran de complir els requisits següents: 

1. Esta cursant estudis al Doctorat en Dret a la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 

Base IV: Procediment de sol·licitud 
 Les persones interessades en solꞏlicitar l’ajut hauran de d’enviar la solꞏlicitud al correu 

electrònic abans de  20 de juliol de 2021 a l’adreça doctorat.dret@uab.cat: 

Base V: Documentació necessària 
1. La persona que rebi la beca haurà de tramitar les despeses de transport i 

d’allotjament del viatge a traves de la UAB o presentar factures a nom i amb 
el NIF de UAB. A més haurà de presentar les targetes d’embarcament i 
certificat d’assistència un cop finalitzat el Congres. 
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Base VI: Procediment d’adjudicació de les beques 
 Per a establir l’ordre de prelació entre les sol·licituds que compleixen els requisits, 

es tindran en compte els següents criteris de selecció: 

1. La nota mitjana de l’expedient acadèmic 

 En el cas que es consideri necessari els candidats o candidates poden ser cridats 
a una entrevista on, si es creu necessari, se’ls podrà demanar més precisió sobre 
els mèrits al·legats, tan oralment com per escrit. 

 El tribunal que adjudicarà els ajuts estarà format per els membres responsables de 
la Comissió de Doctorat en Dret. 

 L’adjudicació d’aquest ajut podrà ser revocada en cas que es descobreixi que en la 
sol·licitud s’han ocultat o falsejat dades, o que hi ha incompatibilitats amb altres 
ajuts/beques procedents d’altres organismes públics o privats per als mateixos 
estudis. 

Base VII: Resolució 
 La resolució de la convocatòria es farà pública el dia 26 de juliol de 2021 al 

Departament de Ciència Política i Dret Públic. 

Base VIII: Renúncia a la beca 
 Qualsevol sol·licitant podrà renunciar a l’ajut tornant a la UAB l’import percebut 

durant el curs acadèmic en què es produeixi la renúncia. 

Base XI: Protecció de dades 
 Les dades facilitades per les persones candidates s’incorporaran a un fitxer de la 

Universitat Autònoma de Barcelona amb les finalitats de gestionar el procés de 
tramitació i resolució de les beques convocades, així com dels pagaments 
corresponents. 

 D’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, les persones interessades podran exercir, 
davant de (càrrec del responsable del centre de cost/projecte) de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves 
dades. 

 

 

 

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 2 de juny de 2021 

 

Dra. Mercedes García Arán 
Coordinadora del Programa de Doctorat en Dret 
 

 

 


