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FINANÇAMENT D'ACTIVITATS I RECURSOS EN MÀSTERS UNIVERSITARIS DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA
SALUT, CURS 2018/19
Convoca: Facultat Ciències de la Salut.
Objectiu: Finançar recursos per a la docència ordinària en assignatures de màsters universitaris de la
Facultat de Ciències de la Salut. En el cas de docència a impartir per professorat extern, haurà de constar
aquest en el Pla Docent de l'assignatura.
Les activitats a finançar poden comprendre algun dels següents aspectes:
•

•
•
•
•

Pagament
a professorat
extern per al desenvolupament d'activitats docents
presencials/sincròniques. (El VOAP autoritza pagaments que figuren en el Pla Docent de
l'assignatura en Universitas21).
Despeses de desplaçament, allotjament i protocol·laris (invitació a menjar) de professorat extern.
Desplaçament d'estudiants (autobús) per a la realització de visites organitzades (activitats que
consten en la guia docent de l'assignatura).
Pagaments a professorat extern per a l'activitat teoria online. (El VOAP autoritza pagaments que
figuren en el Pla Docent de l'assignatura en Universitas21).
Altres possibles despeses justificades.

Observacions: L'ajuda per participació de professorat extern en activitats docents no reglades es podrà
sol·licitar, pel professorat coordinador de cada màster, al Vicerectorat d'Estudis, d'acord amb la
convocatòria que aquest establisca sobre aquest tema i publique en el BOUA.
Quanties:
Docència per activitat presencial/sincrònica: 60 € bruts/hora de docència.
Docència per teoria online: 30 € bruts/hora de docència.
Allotjament: màxim 78,23 €/nit.
Desplaçament: cost necessari (reservar amb antelació)
Invitació a menjar: màxim 30 €/comensal.
Sol·licitants: Professorat coordinador d'assignatures de màster universitari de la FCS.
Període de sol·licitud: 20 de juny al 20 de juliol de 2018.
Criteris a tenir en compte per a l'adjudicació:
• Benefici de la proposta per a la qualitat docent del màster i/o per a la formació investigadora de
l'alumnat.
• Cost de la proposta en relació al nombre d'estudiants beneficiaris i a les característiques de
l'assignatura. (Tinga's en compte que comptem amb recursos molt limitats).
• Nombre de sol·licituds realitzades per un mateix màster, professor/a i assignatura.
Una vegada resoltes les propostes per la facultat, es comunicarà el resultat al professorat sol·licitant. En
cas de resolució favorable, el responsable d'assignatura haurà de contactar amb la facultat, amb
antelació suficient, perquè aquesta realitze les gestions prèvies de contractació de personal extern
(Col·laboració Docent), reserva de viatges, acceptació de pressupostos, etc.
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El pagament de les factures, despeses i col·laboracions es realitzarà de forma centralitzada per la
Facultat de Ciències de la Salut. Per açò, el professorat extern participant en la docència de les
assignatures haurà d'aparèixer en el Pla Docent de l'assignatura (Universitas21) amb un mínim d'un mes
d'antelació a la data de la seua participació docent. La prèvia inclusió del professorat extern en el Pla
docent de l'assignatura (tasca que es realitza en els departaments) és un requisit necessari per a
realitzar el procés de contractació per col·laboració docent.
Forma de sol·licitud:
El professorat sol·licitant haurà d'emplenar i enviar a facu.salut@ua.es Fulla Excel emplenada (s'adjunta
model).
Haurà d'adjuntar, a més, en pdf o word, una descripció i justificació de la proposta, amb un màxim de
1000 paraules.
Les necessitats de finançament per al curs que no se sol·liciten a través de convocatòria, solament seran
ateses si existeix disponibilitat de pressupost.
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