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CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFIQUES 
ASSOCIADES AL PROGRAMA DE SUPORT AL PROFESSORAT EN ACTIVITATS 
ACADÈMIQUES DIRIGIDES PER A LA MILLORA DE LA DOCÈNCIA ALS GRAUS 

 FACULTAT DE DRET,  ECONOMIA I TURISME DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA 

2n SEMESTRE CURS ACADÈMIC 2017-2018 

Esmena convocatòria: 
Punt  5. Nombre de beques convocades, hores de dedicació i període de col·laboració. 
Correcció d’hores en l’assignatura FDET-07_2n_2017_2018:  el nombre d’hores a realitzar són 80.  

 

 

1. OBJECTIU 
 
L'objectiu de la present convocatòria és atorgar ajuts per tal que les persones beneficiàries, d'una banda, contribueixin, 
mitjançant la figura de l'Assistent de Docència, al procés de millora de la docència als estudis de grau, amb activitats 
acadèmiques dirigides de suport al professorat universitari permanent i lector de la Facultat de Dret, Economia i Turisme i, de 
l'altra, adquireixin una formació en l’àmbit acadèmic. 

 

2. PERFIL / REQUISIT 
 
Alumne o alumna matriculat en algun dels màsters o programes de doctorat de la UdL que acrediti capacitat suficient per a 
dur a terme les tasques encomanades. 
 
En aquells casos en què no hi hagi estudiantat de màster o doctorat de la UdL que acrediti capacitat suficient per dur a terme 
les tasques encomanades, serà possible seleccionar com a Assistent de Docència personal extern a la UdL amb la titulació 
universitària que acrediti la capacitat suficient per a dur-les a terme. 
 
 
3. REQUISITS I MÈRITS QUE ES CONSIDERARAN EN LA SELECCIÓ 
 
Els requisits i mèrits que es consideraran en la selecció seran: 
 
- Estudis de grau o màster corresponents / relacionats amb les assignatures que se sol·liciten 
- Expedient acadèmic  
- Adequació de la persona candidata al perfil de les tasques a realitzar 

 
4. TASQUES DE SUPORT / DESCRIPCIÓ DE LA COL·LABORACIÓ 
 
Les tasques de suport que es poden encomanar als Assistents de Docència són les 
següents: 

 
• Suport al professorat en la preparació i seguiment de les activitats d'avaluació 

continuada. 

 
• Suport a les activitats practiques dels grups mitjans amb un elevat nombre d'estudiants. En aquest cas l'Assistent no 

pot dirigir en solitari l'activitat del grup, i sempre ha d'estar acompanyat del professorat de l'assignatura corresponent. 

 
En cap cas les tasques de suport han de consistir en la impartició de crèdits docents establerts en els POA corresponents. 
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5. NOMBRE DE BEQUES CONVOCADES,  HORES DE DEDICACIÓ I PERÍODE DE COL·LABORACIÓ 
 
Les hores d'Assistents de Docència s'assignen proporcionalment al nombre d'estudiants matriculats als graus de cada centre 
el curs 2017/2018. 
 
El nombre de beques a la Facultat de Dret, Economia i Turisme és de  7, la distribució de les hores s’haurà de 
realitzar en el període comprés de l’1 de març de 2018 fins al 31 de maig de 2018. 
 
 

CODI BECA 
NÚMERO DE 

BEQUES 
GRAU ASSIGNATURA HORES 

FDET-01_2n_2017_2018 1 ADE PLANIFICACIÓ COMPTABLE 35 

FDET-02_2n_2017_2018 1 ADE ENGLISH FOR BUSINESS II 70 

FDET-03_2n_2017_2018 1 ADE POLÍTICA ECONÒMICA 88 

FDET-04_2n_2017_2018 1 ADE DIRECCIÓ FINANCERA  
FONAMENTS DE FINANÇAMENT EMPRESARIAL 70 

FDET-05_2n_2017_2018 1 ADE ESTADÍSTICA BÀSICA 35 

FDET-06_2n_2017_2018 1 DRET DRET CONSTITUCIONAL II 35 

FDET-07_2n_2017_2018 1 DRET DRETS REALS 80 

 
 

6. QUANTIA / DOTACIÓ ECONÒMICA 
 
Les hores de dedicació corresponents al personal Assistent es computaran a raó de 12,50 €/h bruts. 

 
D'acord amb el que preveu el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, aquestes beques estan incloses en el règim general de 
la Seguretat Social, i les despeses derivades s'inclouen en aquesta convocatòria. 

 
7. INCOMPATIBILITATS 
 
Les persones que gaudeixin d’un ajut predoctoral només podran ser beneficiaris d’un ajut d’Assistent de Docència en el cas 
que tingui docència assignada al POA del curs corresponent.  
 
Els Assistents a la docència no poden gaudir durant el mateix període d’una altra beca de la UdL. 
 
Els Assistents de Docència externs a la UdL no poden gaudir d’un contracte de professor associat a temps parcial amb 
docència en la mateixa assignatura per a la qual es sol·licita l’ajut.  
 
 
8. INCORPORACIÓ 

 
Els assistents de docència que siguin alumnes de màster o doctorat es formalitzaran mitjançant beca de col·laboració 
específica. En els altres casos es formalitzaran mitjançant encàrrecs de col·laboració. 
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9. SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ 

 
La sol·licitud de participació – Annex 1 -  s’haurà de presentar en el Registre General o registres auxiliars de la UdL- 
http://www.udl.cat/serveis/registre.html 

Caldrà annexar a la sol·licitud de participació un currículum de la persona candidata on s’especifiqui la formació i experiència, 
acompanyada de la documentació acreditativa corresponent.  

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dimecres 22 de febrer de 2018. 

La presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació d’aquestes bases i l’autorització per part de l’estudiant d’obtenir i 
contrastar les dades necessàries amb l’objectiu de resoldre satisfactòriament la convocatòria.  

 
 

10. SELECCIÓ I INCORPORACIÓ DEL PERSONAL ASSISTENT DE DOCÈNCIA 
 

L’examen de les sol·licituds i la concessió de les beques anirà a càrrec de la Comissió d’Avaluació formada per representants de 
l’equip de govern de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la  Universitat de Lleida. 

La comissió d’avaluació té la facultat de resoldre qualsevol incidència que es produeixi durant el transcurs d’aquesta convocatòria 
fins a la resolució de la mateixa. 

La comissió d’avaluació pot proposar una llista de reserva, degudament prioritzada, integrada per les sol·licituds que no hagin 
esta atorgades. 

Restaran exclosos de la selecció aquells/es alumnes que han obtingut informe no favorable del tutor/a de l’assignatura en 
convocatòries anteriors. 

 
11. RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 

 

El resultat de la selecció es farà públic a partir del dia 26 de febrer de 2018 al tauler d’anuncis i a la web de la Facultat de Dret, 
Economia i Turisme. 

Les persones beneficiàries de la beca hauran de formalitzar l’acceptació de la beca a la Secretaria del Deganat de la Facultat 
de Dret, Economia i Turisme (despatx 2.37 -  horari de 8 a 15 hores)  el dia 28 de febrer de 2018.  

Per tal de formalitzar l’acceptació, la persona interessada haurà d’aportar: 

‐ Fotocòpia DNI/NIE 

‐ Fotocòpia del número d ’Afiliació de la Seguretat Social (si no es disposa d’aquest número s’haurà de sol·licitar a la 
Tresoreria de la Seguretat Social (carrer Salmerón, 14-16 de Lleida). 

‐ Fotocòpia de la llibreta d’estalvis / compte corrent- primer full on s’indiquen les dades bancàries i titulars del compte o 
bé còpia de les dades bancàries online. 

La condició de persona beneficiària s’obté en el moment de l’acceptació de la beca. S’entén que renuncien tàcitament a la beca 
les persones que no hagin presentat el document d’acceptació i la documentació sol·licitada en els terminis i condicions 
especificades en la present convocatòria. 

 
 

12. RENÚNCIES 
 

En el cas que es produeixi alguna renúncia total o parcial per part de la persona beneficiària o no es lliuri el document 
d’acceptació i la resta de documentació en les condicions i dins els terminis previstos en aquesta convocatòria, la Comissió 
d’Avaluació de la FDET pot adjudicar la beca a les persones candidates de la llista de reserva. 

13. PAGAMENT 
 

El pagament de la beca es farà mensualment, un cop vençut el mes, mitjançant transferència bancària. 

M. José Puyalto Franco  
Degana de la FDET 
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