Facultat de Ciències de la Salut
Facultad de Ciencias de la Salud

Finançament d’accions formatives per al professorat adscrit a la FCS, que redunden en una millora
de la qualitat de la docència de les titulacions oficials de la FCS, curs 2018/19.
(Aprovat en Junta de Centre FCS de 25/07/2018)
Dirigida a: Podrà realitzar sol·licitud el personal docent adscrit a la FCS.
Per a: finançar, de forma parcial o total, accions formatives concretes que reba el professorat adscrit a
la FCS, que redunden en una millora de la qualitat de la docència en les titulacions oficials de la FCS i
que no siguen oferides per la UA a través de les seues unitats (Institut Ciències de l’Educació,
biblioteca, etc.). Exclòs l’aprenentatge d’idiomes.
Termini de presentació de sol·licituds:
Termini 1: 1 al 15 novembre
Termini 2: 1 al 15 de gener
Termini 3: 1 al 15 de març
Termini 4: 1 al 15 de maig
Termini 5: 1 al 15 de juliol
Sol·licituds
Es presentaran al correu electrònic: facu.salut@ua.es
Documentació a presentar:
- Sol·licitud correctament emplenada.
- Informació sobre l’acció formativa: organisme responsable que la imparteix, lloc de realització,
destinataris, web, cost de la inscripció, altres despeses (materials del curs, viatge i allotjament).
- Memòria justificativa sobre la conveniència de realitzar l’acció formativa pel sol·licitant i els
beneficis per al procés de docència-aprenentatge en les assignatures de la FCS que imparteix
(màxim 2 pàgines). Ha d’incorporar el Vistiplau de la Direcció del departament UA.
- Comunicació de la Direcció del departament que indique que la docència d’aquest professorat
quedarà coberta per un altre professorat en cas que la formació coincidisca amb el seu període
docent.
- Cofinançament, si escau, per altres vies.
Resolució:
Una vegada haja finalitzat cada termini de presentació de sol·licituds, aquestes seran resoltes per una
comissió mixta, composta per tres membres de l’equip deganal de la FCS i les directores o directors
dels tres departaments adscrits a la facultat o professor/a en qui deleguen.
Criteris de selecció de sol·licituds:
- Beneficis per a la qualitat de la docència en les titulacions de la FCS.
- Grau d’innovació educativa.
- Beneficis per a l’aprenentatge de l’alumnat de grau/màster i rendiment acadèmic.
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-

Necessitat de l’acció formativa per al professor/a, d’acord amb la docència que li es assignada pel
departament i de les competències, continguts i objectius de la/les assignatura/es que imparteix.
Possibilitats que el beneficiari compartisca posteriorment la formació amb un altre professorat de
la facultat.
Nombre d’estudiants de la FCS que es beneficiaran de l’acció formativa que rep el professorat.
Situació professional del/de la sol·licitant.
Haver aconseguit cofinançament de l’activitat per altres vies.

Criteris d’assignació de finançament:
Per a les sol·licituds seleccionades, l’import del finançament que es concedisca dependrà dels criteris
de selecció anteriors, així com dels següents:
- Nombre de sol·licituds seleccionades.
- Disponibilitat pressupostària.
- Cost de l’acció formativa per al sol·licitant.
Documentació a presentar després de la realització de l’activitat formadora:
- Memòria final sobre la formació realitzada, objectius coberts i característiques d’ aplicació de la
formació rebuda en la docència teòrica, pràctica, presencial o virtual (màxim 3 pàgines).
- Avaluació de satisfacció (1 pàgina).
- Justificants originals de les despeses ocasionades, excepte manutenció.
Observacions:
El pressupost de les ajudes procedeix de la FCS. Per tant, aquesta unitat col·laborarà en el
finançament.
El finançament podrà concretar-se en pagament parcial o total de la inscripció per la facultat y/o
finançament total o parcial de la Comissió de Serveis (despeses de viatge i/o allotjament) per la
facultat.
Alacant, 16 d’octubre de 2018

