ESCOLA DE POSTGRAU

51.891,84 €

Líquid disponible

DESPESES
3.632,42 €
3.200,00 €
432,42 €

Direcció/codirecció* (com a màxim dues persones)
DIRECTORA:CRISTINA ESCOBAR URMENETA
CODIRECTORA: ANNA CORREDERA CAPDEVILA
Professorat*

Docència teòrica presencial

Nre. d'hores

Retribució/hora
65 €
Retribució/hora
50 €
Retribució/hora
70 €
Retribució/estudiant
80 €
Retribució/membre
del tribunal
60 €

11.830,00 €

23 €

2.254,00 €

Subtotal professorat

28.866,42 €

110
Docència pràctica presencial

Nre. d'hores

Docència en línia

Nre. d'hores

Tutories per al treball de recerca

Nre. d'estudiants

20
169
15
Nre.
d'estudiants Nre. de membres
15

Tribunals

30

7.150,00 €
1.000,00 €

1.200,00 €

1.800,00 €

Conferenciants
Altres tasques docents: suport al professorat
A. Corredera Hores 98

2.239,00 €

Viatges/dietes
Personal UAB
Suport administratiu a la formació*(1)
M. Jardí:
Difusió/promoció
Actualització web; Flyer;
Instal·lacions (2)
Plataforma de docència en línia

100
100 Preu/hora:

23

2.300,00 €
1.500,00 €

Lloguer espais especialitzats UAB

Lloguer espais especialitzats UAB

2.683,89 €

Campus Virtual

Funcionament (material didàctic, de laboratori, fotocòpies, consums, etc.)

1.000,00 €

Ajuts a la matrícula

4.000,00 €

Comissions bancàries
2.580,00 €

Adquisicions inventariables

Altres (especifiqueu-ho) (com a
màxim un 5 % del pressupost)

Serveis lingüístics
(revisió, traducció
de documents)

15 X 5,09 €

Assegurança pràcticum

Total despeses

3.090,00 €

51.891,73 €

* Les retribucions del personal són brutes. Per al personal de la UAB (PDI i PAS) s'ha de tenir en compte que cal afegir-hi el 33 % de quota patronal, si s'escau.
(1) Suport administratiu a la formació intern: cal presentar el document d'acceptació de l'encàrrec signat pel cap orgànic.
(2) Instal·lacions: per al lloguer d'espais de la UAB cal presentar pressupost del cost del lloguer.
Observacions (anoteu qualsevol observació o comentari que considereu necessari tenir en compte i que no heu pogut especificar.)

INGRESSOS MENYS DESPESES (mai no pot ser negatiu)
0,11 €
Signatura del responsable del projecte econòmic

Nom i cognoms:

Signatura del degà/ana o director/a

Nom i cognoms:

Signatura del responsable de la Unitat d'Economia de l'EP

Nom i cognoms:

NOTA IMPORTANT
Heu de fer arribar l'original del pressupost amb les signatures corresponents juntament amb la proposta acadèmica a: Escola de Postgrau, Unitat de Gestió de
la Programació i de la Qualitat Acadèmiques, edifici U, planta -1.
Full 2/2

