PROTOCOL DE FUNCIONAMENT D’ESTADES INTERNACIONALS DE RECERCA
Acollits

La FPCEE ofereix als estudiants la possibilitat de realitzar una estada de recerca en un grup
d’investigació de la FPCEE-Blanquerna.
Documentació requerida:
Formulari de sol·licitud d’estada
Curriculum Vitae
Pla de Treball detallant la recerca que l’investigador visitant està duent a terme i la
planificació del treball a realitzar durant l’estada.
Carta de recomanació del grup de recerca en el qual desenvolupa la seva investigació o
director de tesis.
Assegurança mèdica, amb cobertura sanitària al país i assegurança de responsabilitat
civil específic pel seu camp d’actuació professional.
Durada
La durada de l’estada de recerca haurà de ser entre 1 i 3 mesos, encara que es tindran en
compte períodes diferents sota demanda en casos determinats.
Procediment:
Les dades es centralitzaran al Vicedeganat d’Estudis de Postgrau i Recerca un cop rebuda la
sol·licitud. El sol·licitant no està oficialment acceptat fins que no estigui signat el consentiment
del vicedegà d’Estudis de Postgrau i Recerca i de l’investigador principal del grup de recerca en
el qual realitzarà l’estada. El grup de recerca assignarà un tutor, ja sigui el mateix investigador
principal o algun membre del grup en qui hagi delegat.
Un cop al centre d’estada, es registrarà l’investigador visitant dins la base de dades UG i es
considerarà com un membre més de la comunitat educativa a efectes de donar informació i en
les activitats que s’organitzin en el marc dels estudis de postgrau.
Tota la tasca feta durant la estada de recerca i de cara a posterior divulgació científica, es
considerarà al tutor i/o altres membres del grup com a coautor/s.
Validació d’estada:
Certificat d’estada
Informe del tutor avaluant la tasca realitzada.
Si correspon, Certificat d’assignatures cursades incloent-hi nom, núm. d’ECTS o hores
lectives, i qualificació obtinguda
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Avaluació:
En cas de cursar assignatures, l’investigador visitant s’avaluarà amb el mateix criteri que a la
resta d’estudiants de la FPCEE-Blanquerna; ja sigui amb examen, ja sigui amb treball escrit.
Finançament:
L’investigador visitant haurà d’abonar a la FPCEE Blanquerna 100€ al mes en concepte
d’inscripció.
En cas de cursar seminaris o mòduls dins dels programes que la facultat ofereix, l’estudiant
visitant haurà d’abonar-ne també la matrícula.
Queden exempts d’aquests costos els investigadors visitants que ja estiguin en possessió del
títol de doctor, i els procedents d’una universitat estrangera que tingui un conveni vigent amb
la FPCEE Blanquerna que inclogui la mobilitat de recerca, segons les clàusules establertes en el
mateix conveni.
Cobertura mèdica:
Els investigadors visitants hauran de contractar una assegurança mèdica que els doni
cobertura sanitària i de responsabilitat civil durant tota la seva estada a Barcelona.
Es recomana als investigadors procedents d’algun dels països de la Unió Europea i de l'Espai
Econòmic Europeu (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i a Suïssa, que portin la targeta sanitària
europea (TSE), que és el document que acredita com a assegurat i dóna dret a rebre
assistència sanitària pública del país receptor.
Serveis:
Els investigadors visitants acollits a la FPCEE Blanquerna tindran dret a:
Disposar d’un tutor de recerca durant l’estada.
Disposar d’un espai a les aules de recerca de la facultat mentre duri la seva estada.
Fer ús dels serveis generals de la facultat: Biblioteca, aules d’ordinadors, Aula
d’autoaprenentatge de llengües, Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant (SIOE), cafeteria,
reprografia, papereria, Servei d’orientació personal i Programa ATENES (ATenció a Estudiants
amb Necessitats Específiques).
Gaudir de l’oferta complementària que ofereixi la facultat: seminaris de recerca,
conferències, cursos de formació continuada, amb les mateixes condicions que la resta
d’estudiants.

Vicedeganat d’Estudis de Postgrau i Recerca

2/2

