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ANEXO I
BASES QUE REGULAN A CONVOCATORIA DAS BOLSAS DE MOBILIDADE PARA O
ALUMNADO DE DOUTORAMENTO DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO 2017/2018
1. OBXECTO
Estas bolsas teñen por obxecto contribuír a paliar os gastos ocasionados ao alumnado
da Universidade de Vigo matriculado nos programas de doutoramento, con motivo da
asistencia a cursos, congresos, estadías e realización de actividades incluídas na súa
programación académica, que impliquen desprazamento.
2. REQUISITOS
Poderá solicitar bolsa o alumnado que cumpra os seguintes requisitos:
-

Estar matriculado na Universidade de Vigo no período de tutela de tese no curso
académico 2017/18 nalgún dos programas de doutoramento sinalados no Anexo II.

-

Realizar durante o curso 2017/2018 a actividade, que de acordo coa súa
programación académica, implique o desprazamento a outras universidades
participantes no programa de doutoramento, a outros centros de investigación, ou
a asistencia a congresos e cursos. O desprazamento terá que estar iniciado antes do
01/10/2018.

-

Contar co informe favorable das persoas directoras da tese para a realización da
actividade obxecto da bolsa.

Non poderán ter a condición de beneficiario as persoas nas que concorra algunha das
circunstancias establecidas no artigo 13.2 da lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de
Subvencións.
3. INCOMPATIBILIDADES
A cada persoa solicitante só se lle poderá asignar unha das axudas ofertadas dentro do
seu programa de doutoramento.
As bolsas serán incompatibles con calquera outra bolsa ou axuda concedidas por
calquera institución pública ou privada para a mesma estadía ou asistencia e finalidade.
Excepcionalmente, cando a bolsa concedida non sufrague a totalidade dos gastos,
poderá ser compatible con outras axudas sempre que o importe total das axudas non
supere os custos reais, para o que a persoa solicitante deberá acreditar
documentalmente o custo realizado.
As bolsas serán tamén incompatibles con calquera custo por indemnización por razón
de servizo
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4. DOTACIÓN E PAGAMENTO
Os fondos destinados a esta acción irán a cargo da aplicación orzamentaria 2018 00PG
131H 482.10 e o importe do crédito orzamentario retido para esta convocatoria ascende
a un máximo 52.000 €.
A axuda adxudicada estará suxeita a retención do IRPF que estableza a normativa
vixente nesta materia.
Para dar cabida ás diferentes actividades formativas que poden existir nos programas
de doutoramento que implican mobilidade, establécense os seguintes tipos de axudas
coa súa contía:
Tipo A:
Tipo B:
Tipo C:
Tipo D:

1.000 euros
750 euros
500 euros
250 euros

A asignación da contía responderá a seguintes categorías dependendo da duración e do
destino:
 7 días

 1 mes

Península e Baleares D

C

AoB

Canarias e resto de C
Europa

B ou C

A ou B

Resto do mundo

A

A

< 7 días

A ou B

O pago efectuarase unha vez presentada a documentación que acredite a asistencia ao
curso/congreso ou estadía na que figuren as datas de inicio e fin.
5. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES E DOCUMENTACIÓN
As persoas solicitantes deberán cubrir o formulario (Anexo III) electrónico a través do
enlace:https://secretaria.uvigo.gal/uvigo.sv/index.php?modulo=bolsasMaster&accion=
listaConvocatoriasActivas e presentalo debidamente asinado nos rexistros da
Universidade.
O prazo de presentación das solicitudes permanecerá aberto desde o día seguinte a data
de publicación desta convocatoria ata o 31 de maio de 2018.
As persoas solicitantes deben presentar xunto coa solicitude os seguintes documentos:


Descrición da estadía para a que solicita a bolsa: desprazamento a realizar; lugar
de destino; institución ou congreso/curso; duración do desprazamento; proposta
da actividade a realizar no destino (no caso de cursos e congresos indicar o tipo
de participación e achegar unha copia da comunicación que se vai a presentar, de
ser o caso); e presuposto.
Esta proposta deberá contar co informe favorable do/a director/a da tese para a
realización da actividade obxecto da bolsa.
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Currículo



No seu caso, copia doutras solicitudes de bolsa para a mesma estadía ou
asistencia que se tivesen presentado tanto en institucións, entidades ou
fundacións públicas e privadas.

Tamén se lle poderán requirir ás persoas solicitantes que achegen aqueles outros
documentos que fosen necesarios para aclarar os datos necesarios para a concesión das
axudas.
Os datos persoais recollidos na solicitude teñen carácter obrigatorio e serán tratados
pola Universidade de Vigo para a organización da docencia e o estudo, así como para o
exercicio das demais funcións propias do servizo público de educación superior
reguladas na Lei orgánica de universidades e nos Estatutos da Universidade de Vigo.
O responsable do tratamento destes datos é a Universidade de Vigo. Os dereitos de
acceso, rectificación, cancelación e oposición ao seu tratamento exercitaranse ante a
Universidade de Vigo.
6. SELECCIÓN E RESOLUCIÓN
A Sección de Axudas e Bolsas, rematado o prazo de presentación de solicitudes, e unha
vez examinadas estas e a documentación presentada, publicará a listaxe provisoria de
persoas admitidas e excluídas, sinalando os motivos de exclusión.
As persoas interesadas disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do
seguinte ao da publicación para emendar os erros e a falta de documentación,
presentando o formulario de alegación nos rexistros da universidade dirixido a Sección
de Axudas e Bolsas.
Unha vez transcorrido este prazo sen que se emenden os erros ou se achegue a
documentación, considerarase que desiste da súa petición, nos termos establecidos no
artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas.
A selección das solicitudes, entre as persoas que cumpran os requisitos, será realizada
pola Comisión Académica de cada programa de doutoramento, atendendo aos criterios
de valoración específicos que figuran no Anexo II. Estes criterios de valoración inclúen,
como mínimo, os seguintes apartados:
a. Os méritos curriculares das persoas solicitantes.
b. O interese do desprazamento proposto para o programa formativo.
c. A calidade do centro de destino ou importancia do congreso/curso.
Unha vez efectuada a selección, e á vista da proposta da comisión avaliadora, a Sección
de Axudas e Bolsas publicará a listaxe provisoria de persoas con bolsa concedida,
denegada e, as listaxes de agarda para o caso de renuncia.
As persoas interesadas disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do día
seguinte ao da publicación para presentar alegacións a través dos rexistros da
Universidade, dirixidas á Sección de Axudas e Bolsas, para a súa revisión pola comisión
avaliadora.
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No caso de que quedara finalmente vacante algún tipo de bolsa nun programa de
doutoramento, poderá incrementarse o número de bolsas doutro tipo entre as persoas
do mesmo programa que figuren na listaxe de agarda ata esgotar o seu crédito. Unha
vez esgotada a listaxe de agarda, se quedara crédito dispoñible nalgún programa de
doutoramento, poderán incrementarse todas as axudas concedidas dentro deste
programa na mesma proporción ata esgotar o crédito do programa. Non obstante, este
incremento non poderá ser maior do 50%, nin adxudicar unha axuda que supere o custo
total previsto para o desprazamento da persoa beneficiaria.
Unha vez revisadas as alegacións, e á vista da proposta de resolución a Sección de
Axudas e Bolsas publicará a Resolución Reitoral definitiva de persoas con bolsa
concedida, as solicitudes denegadas coa causa de denegación, e as listaxes de agarda
ordenadas de maior a menor puntuación. Estas listaxes empregaranse para cubrir as
posibles renuncias ás bolsas adxudicadas en cada programa ata 30/11/2018.
Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán
optar por interpoñer un recurso de reposición, no prazo dun mes contado a partires do
día seguinte á publicación da resolución, ou ben directamente recurso perante a
xurisdición contencioso administrativa, no prazo de dous meses contados dende o día
seguinte á súa publicación, de conformidade co disposto na Lei 29/1998 do 13 de xullo,
reguladora da xurisdición contencioso administrativa.
Todas as resolucións ás que se refire este punto publicaranse nos rexistros da
Universidade de Vigo, e no Portal de bolsas da Universidade.
Rematado o prazo de renuncias do 30/11/2018, ou previamente no caso de que se tivera
constancia de existencia de crédito suficiente, o crédito total dispoñible nese momento
será distribuído entre todas as persoas que aínda estiveran na listaxe de agarda sen
acadar ningunha axuda ou que non acadaran a totalidade da axuda solicitada. O criterio
de reparto será na mesma proporción da parte da axuda solicitada e non concedida, sen
que poida concederse nesta fase, en ningún caso, unha cantidade total superior á axuda
solicitada.
7. OBRIGAS
As persoas beneficiarias das bolsas están obrigadas a:
A) Destinar a axuda á finalidade para a que foi concedida, xustificando a asistencia ou
estadía mediante o correspondente certificado.
B) O desprazamento terá que estar iniciado antes do 01/10/2018 e en todo caso
finalizar antes do 30/12/2018.
C) Enviar á Sección de Axudas e Bolsas no prazo de un mes desde a finalización da
actividade subvencionada, e en todo caso antes do 30/12/2018, a documentación
que acredite a asistencia ao curso/congreso ou estadía na que figuren as datas de
inicio e fin.
D) No caso de obter unha subvención para a mesma finalidade con posterioridade á
solicitude da bolsa, as persoas beneficiarias deberán comunicalo por escrito á .
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E) Cumprir as obrigas recollidas no artigo 14.1 da lei 38/2013, de 17 de novembro, Xeral
de subvencións, que lles sexan de aplicación.
8. RENUNCIA
A renuncia voluntaria á bolsa deberá facerse por escrito dirixido á Sección de Axudas e
Bolsas ata o 30/11/2018.
A renuncia sen causa xustificada penalizará e impediralle o acceso a outra bolsa do
mesmo obxecto durante un período de 12 meses. Correspóndelle ao director da EIDO a
avaliación das causas alegadas.
9. REVOGACIÓN DAS AXUDAS
A concesión destas bolsas pode ser revogada polos seguintes motivos:




Incumprimento das obrigas especificadas nesta convocatoria.
Ocultación de datos, a súa alteración ou calquera manipulación da información
solicitada.
Incorrer nalgunha das causas de incompatibilidade establecidas nesta convocatoria.

A revogación suporá o reintegro, por parte das persoas beneficiarias, das cantidades
indebidamente aboadas.
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ANEXO II
 Programa de doutoramento: Análise Económica e Estratexia Empresarial
Crédito asignado: 3.500 €
Bolsas convocadas: 6
Nº Id.

Tipo

1
2
3
4

A
B
C
D

Nº de
bolsas
1
2
1
2

Perfil
Asistencia/matrícula a congresos/cursos formativos
Asistencia/matrícula a congresos/cursos formativos
Asistencia/matrícula a congresos/cursos formativos
Asistencia/matrícula a congresos/cursos formativos

Criterios de valoración:
- Currículo ata 30 puntos
- Interese do desprazamento para o programa formativo do estudante ata 40 puntos
- Calidade do centro de destino o importancia do congreso/curso/actividade ata 30 puntos
 Programa de doutoramento: Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria
Crédito asignado: 2.000 €
Bolsas convocadas: 5
Nº Id.

Tipo

5

A

Nº de
bolsas
1

Perfil

Estadías en centros de investigación relacionados coa
produción agraria sustentable e coa calidade dos alimentos
6
D
Asistencia a congresos relacionados coa produción agraria
4
sustentable e coa calidade dos alimentos
Criterios de valoración:
-Expediente académico ata 20 puntos
-Publicacións, Congresos,...etc ata 50 puntos
-Relación da estancia ou asistencia a Congreso co tema de tese do doutorando/a ata 15 puntos
-Calidade do Centro de recepción ata 15 puntos
 Programa de doutoramento: Ciencia e tecnoloxía de coloides e interfaces
Crédito asignado: 500 €
Bolsas convocadas: 1
Nº Id.

Tipo

Perfil

7
C
Asistencia a Congreso <7 días
Criterios de valoración:
- Méritos curriculares dos/as solicitantes ata 70 puntos
- Interese do desprazamento proposto para o programa formativo ata 20 puntos
- Calidade do centro de destino ou importancia do congreso/curso ata 10 puntos
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 Programa de doutoramento: Ciencia e Tecnoloxía Química
Crédito asignado: 3.000 €
Bolsas convocadas: 6
Nº Id.

Tipo

Nº de
bolsas
2
4

Perfil

8
A
Estancia investigación
9
D
Asistencia a cursos ou congresos
Criterios de valoración:
Terase en conta que o alumno non desfrutase dunha bolsa de mobilidade das mesmas
características (financiada polo programa) anteriormente.
Para obter unha das seguintes bolsas o solicitante debe obter unha valoración positiva (superior
a 0) en cada un dos criterios de valoración que deseguido se especifican:
Bolsas tipo A:
- Méritos curriculares dos/as solicitantes ata 25 puntos
- Interese do desprazamento proposto para o programa formativo ata 50 puntos
- Calidade do centro de destino ou importancia do congreso/curso, etc. ata 25 puntos
Bolsas tipo D:
- Méritos curriculares dos/as solicitantes ata 50 puntos
- Interese do desprazamento proposto para o programa formativo ata 25 puntos
- Calidade do centro de destino ou importancia do congreso/curso, etc. ata 25 puntos
 Programa de doutoramento: Ciencias da Educación e do Comportamento
Crédito asignado: 2.500 €
Bolsas convocadas: 7
Nº Id.

Tipo

Nº de
bolsas
1
6

Perfil

10
A
Estadías
11
D
Congresos
Criterios de valoración:
a. Os méritos curriculares das persoas solicitantes ata 70 puntos
b. O interese do desprazamento proposto para o programa formativo ata 15 puntos
c. A calidade do centro de destino ou importancia do congreso/curso ata 15 puntos
 Programa de doutoramento: Comunicación
Crédito asignado: 3.000 €
Bolsas convocadas:
Nº Id.

Tipo

Perfil

12

D

13

C

Estadía en Centro de Investigación ou Asistencia a Congreso no
que se presente comunicación
Estadía en Centro de Investigación ou Asistencia a Congreso no
que se presente comunicación. Opcións:
a) Destino Península e Baleares e duración de 7 a 30 días

Nº de
bolsas
4
2
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b) Destino Europa (excluída a Península e Baleares) e
duración inferior a 7 días
14
A
Estadía en Centro de Investigación ou Asistencia a Congreso no
1
que se presente comunicación. Opcións:
a) Destino Europa (excluída a Península e Baleares) e
duración de máis de 30 días
b) Destino Resto do mundo (excluída toda Europa) e
duración de máis de 7 días
Criterios de valoración:
1) Méritos curriculares do/da solicitante ata 40 puntos desta forma:
1.1) Expediente académico grao/licenciatura ata 16 puntos
1.2) Expediente académico máster ata 8 puntos
1.3) Experiencia profesional relacionada cos ámbitos propios do programa ata 8 puntos
1.4) Autoría ou co participación en traballos de investigación (publicacións, presentación de
comunicacións, etc.) relacionados cos ámbitos propios do programa ata 8 puntos
2) Interese do desprazamento proposto para o programa formativo ata 10 puntos
3) Calidade do Centro de Destino ou importancia do Congreso ata 10 puntos
4) Non ter recibido ningunha bolsa deste tipo en convocatorias anteriores ata 40 puntos
 Programa de doutoramento: Creación e Investigación en Arte Contemporánea
Crédito asignado: 3.000 €
Bolsas convocadas: 7
Nº Id.

Tipo

Nº de
bolsas
1
2
4

Perfil

15
A
Estadías de 30 ou máis días
16
C
Estadías de 7 a 30 días
17
D
Estadías de menos de 7 días
Criterios de valoración:
- Méritos curriculares ata 40 puntos
- Interese do desprazamento proposto para o programa formativo ata 30 puntos
- Calidade do centro de destino ou importancia do congreso/curso ata 30 puntos


Programa de doutoramento: Ecosistemas terrestres, usos sostibles e implicacións
ambientais
Crédito asignado: 3.000 €
Bolsas convocadas: 6
Nº Id.

Tipo

Nº de
bolsas
6

Perfil

18
C
Asistencia a congreso, curso ou reunión científica
Criterios de valoración:
- Méritos curriculares ata 60 puntos
- Interese da actividade para o desenvolvemento da tese ata 20 puntos
- Calidade centro do destino e o nivel da actividade (internacional, nacional, autonómica) ata 20
puntos
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 Programa de doutoramento: Endocrinoloxía (Interuniversitario)
Crédito asignado: 1.500 €
Bolsas convocadas: 3
Nº Id.

Tipo

Nº de
bolsas
3

Perfil

19
C
Asistencia a congresos o cursos
Criterios de valoración:
1. Aceptación confirmada de comunicación/ponencia ao congreso o curso ata 30 puntos
a) Comunicación oral o ponencia en curso internacional 30 puntos
b) Nacional 20 puntos
c) comunicación póster internacional 15 puntos
d) nacional 10 puntos
e) aceptación como asistente a curso 5 puntos
2. Méritos curriculares dos/as solicitantes segundo criterios de produción científica UVigo
ata 30 puntos
3. Interese do desprazamento proposto para o programa formativo ata 20 puntos
4. Nivel de excelencia do centro de destino ou importancia do congreso ou curso ata 20
puntos:
a) congreso/curso internacional 20 puntos
b) congreso/curso nacional 10 puntos
 Programa de doutoramento: Equidade e Innovación na Educación
Crédito asignado: 1.500 €
Bolsas convocadas:
Nº Id.

Tipo

Nº de
bolsas
6

Perfil

20
D
Xornadas, Congresos, Seminarios
Criterios de valoración:
- Méritos curriculares ata 25 puntos
- Interese do desprazamento proposto para o programa formativo da persoa solicitante en
relación coa temática da súa tese e co programa de doutoramento ata 40 puntos
- Calidade do centro de destino ou importancia do congreso, curso ata 35 puntos
 Programa de doutoramento: Estatística e Investigación Operativa
Crédito asignado: 2.250 €
Bolsas convocadas: 5
Nº Id.

Tipo

21

B

22

C

23

D

Nº de
bolsas
1

Perfil
Asistencia a congresos/workshops/cursos, estadías de
investigación
Asistencia a congresos/workshops/cursos, estadías de
investigación
Asistencia a congresos/workshops/cursos, estadías de
investigación

2
2
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Criterios de valoración:
-Méritos curriculares dos/as solicitantes ata 60 puntos
-Interese do desprazamento proposto para o programa formativo ata 20 puntos
-Calidade ou importancia do congreso/workshop/curso ou do centro de destino ata 20 puntos


Programa de doutoramento: Estudos Ingleses Avanzados: Lingüística, Literatura e
Cultura
Crédito asignado: 1.500 €
Bolsas convocadas: 3
Nº Id.

Tipo

24

C

Perfil

Estadías e participación en foros científico no eido dos Estudos
Ingleses
Criterios de valoración:
- Méritos curriculares ata 60 puntos
- Interese do desprazamento ata 20 puntos
- Calidade do centro/congreso de destino ata 20 puntos

Nº de
bolsas
3

 Programa de doutoramento: Estudos Lingüísticos
Crédito asignado: 2.250 €
Bolsas convocadas: 6
Nº Id.

Tipo

25

B

Nº de
bolsas
1

Perfil

Estadías de investigación de duración non inferior a un mes ou
participación en congresos fóra de Europa
26
C
Participación en congresos en Europa
1
27
D
Participación en congresos na Península ou Baleares ou
4
mobilidade para traballo de campo relacionado coa tese
Criterios de valoración:
A) Méritos curriculares dos solicitantes: ata 30 puntos
inclúe a valoración inicial no proceso de admisión (ata 15 puntos) máis os méritos
relacionados co desenvolvemento dos estudos de doutoramento e da propia tese
B) Interese do desprazamento proposto para o programa formativo ata 25 puntos
No caso de asistencia a congresos poderá conseguirse a puntuación máxima de
documentar a presentación de comunicación ou ponencia. A mera asistencia permite
unha puntuación máxima de 10 puntos.
No caso de estadías darase maior puntuación ás de maior duración
C) Calidade do centro de destino ou importancia do congreso/curso ata 15 puntos
Darase maior puntuación aos de maior relevancia internacional
D) Outros aspectos ata 30 puntos
Non ter recibido ningunha axuda en convocatorias anteriores de mobilidade da EIDO
por unha cantidade igual ou superior á solicitada
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 Programa de doutoramento: Estudos Literarios
Crédito asignado: 2.000 €
Bolsas convocadas: 8
Nº Id.

Tipo

28

D

Nº de
bolsas
8

Perfil

Mobilidade de investigación no ámbito de proxectos de tese
ou asistencia a congresos ou cursos relacionados cos estudos
literarios
Criterios de valoración:
a) Os méritos curriculares das persoas solicitantes en Estudos literarios ata 50 puntos
b) O interese do desprazamento proposto para o programa formativo Estudos literarios ata 25
puntos
c) A calidade do centro de destino ou importancia do congreso/curso para E. Literarios ata 25
puntos
 Programa de doutoramento: Láser fotónica e visión
Crédito asignado: 3.000 €
Bolsas convocadas: 6
Nº Id.

Tipo

Nº de
bolsas
6

Perfil

29
C
Asistencia a congreso internacional
Criterios de valoración:
- Os méritos curriculares das persoas solicitantes ata 30 puntos
- O interese do desprazamento proposto para o programa formativo ata 30 puntos
- A calidade do centro de destino ou importancia do congreso/curso ata 40 puntos
 Programa de doutoramento: Metodoloxía e Aplicacións en Ciencias da Vida
Crédito asignado: 3.500 €
Bolsas convocadas: 4
Nº Id.

Tipo

Nº de
bolsas
2
2

Perfil

30
A
Investigación Metodoloxía e Aplicacións en Ciencias da Vida
31
B
Investigación Metodoloxía e Aplicacións en Ciencias da Vida
Criterios de valoración:
- Méritos curriculares das persoas solicitantes ata 40 puntos
- Interese do desprazamento proposto para o programa formativo ata 30 puntos
- Calidade do centro de destino oo importancia do Congreso ata 30 puntos
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 Programa de doutoramento: Nanomedicina
Crédito asignado: 1.000 €
Bolsas convocadas: 2
Nº Id.

Tipo

Perfil

32
C
Curso ou conferencia
Criterios de valoración:
- Méritos curriculares dos/as solicitantes ata 70 puntos
- Interese do desprazamento proposto para o programa formativo ata 20 puntos
- Calidade do centro de destino ou importancia do congreso/curso ata 10 puntos

Nº de
bolsas
2

 Programa de doutoramento: Ordenación Xurídica do Mercado
Crédito asignado: 1.000 €
Bolsas convocadas: 4
Nº Id.

Tipo

Nº de
bolsas

Perfil

33

Estadías de investigación, asistencia a congresos, asistencia a
cursos, etc. relacionadas coa tese de doutoramento da persoa
4
solicitante
Criterios de valoración:
1. Méritos curriculares dos/as solicitantes ata 25 puntos
2. Interese do desprazamento proposto para o programa formativo ata 25 puntos
3. Calidade do centro de destino ou importancia do congreso/curso ata 25 puntos
4. No ter gozado no curso anterior dunha axuda vinculada ao progr. de doutoramento ata 25
puntos
Daránselle prioridade as solicitudes da seguinte forma:
a) -Estadías de investigación,
b) -Asistencia a congresos; -Asistencia a cursos,
D

 Programa de doutoramento: Protección do Patrimonio Cultural
Crédito asignado: 3.000 €
Bolsas convocadas: 6
Nº Id.

Tipo

Nº de
bolsas
1
3
2

Perfil

34
A
Estadía de investigación
35
C
Estadía breve / Asistencia a Congreso
36
D
Asistencia a congreso
Criterios de valoración:
BOLSA DESPRAZAMENTO ASISTENCIA A CONGRESOS:
- CURRICULUM VITAE (publicacións, asistencia e participación en congresos, participación en
proxectos e outros méritos) ata 20 puntos
- ADECUACIÓN E INTERESE PARA LA TEMÁTICA DA TESE (xustificación por parte do director
da tese en función do definido no plan de investigación) ata 20 puntos
- TIPO DE CONGRESO ata 30 puntos. [Internacional ata 25 puntos ; Nacional ata 5 puntos]
- TIPO DE PARTICIPACIÓN ata 30 puntos [Poñente de traballo modalidade oral ata 15 puntos ;
Poñente de traballo modalidade póster ata 10 puntos; Asistencia ata 5 puntos]
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Terán prioridade as solicitudes dos alumnos que participaran anteriormente como poñentes
(modalidade oral ou póster) nun congreso internacional relacionado coa temática da súa
tese de doutoramento.
BOLSA DESPRAZAMENTO ESTADÍA DE INVESTIGACIÓN
- CURRICULUM VITAE (publicacións, asistencia e participación en congresos, participación en
proxectos e outros méritos) ata 30 puntos
- ADECUACIÓN E INTERÉS A TEMÁTICA DA TESE xustificación por parte do director da tese en
función do definido no plan de investigación) ata 20 puntos
- TIPO DE CENTRO ata 20 puntos [Internacional ata 15 puntos; Nacional ata 5 puntos ]
- DURACIÓN DA ESTADÍA ata 30 puntos [Menos de 3 ata 5 puntos; Máis de 3 meses ata 25
puntos ]
-

 Programa de doutoramento: Química Teórica e Modelización Computacional
Crédito asignado: 1.750 €
Bolsas convocadas: 3
Nº Id.

Tipo

37

A

Perfil

Estadía en centro de investigación (península e baleares)≥1
mes
38
C
Asistencia a congreso (resto de Europa)
39
D
Asistencia a congreso (península e baleares)
Criterios de valoración:
- Méritos curriculares dos/as solicitantes ata 70 puntos
- Interese do desprazamento proposto para o programa formativo ata 20 puntos
- Calidade do centro de destino ou importancia do congreso/curso ata 10 puntos

Nº de
bolsas
1
1
1

 Programa de doutoramento: Tecnoloxías da información e as comunicacións
Crédito asignado: 4.250 €
Bolsas convocadas: 6
Nº Id.

Tipo

40

A

Nº de
bolsas
1

Perfil

Indistinto: estancia de investigación, asistencia a curso o escola
de verán, asistencia a congreso para a presentación dunha
comunicación
41
B
Indistinto: estancia de investigación, asistencia a curso o escola
3
de verán, asistencia a congreso para a presentación dunha
comunicación
42
C
Indistinto: asistencia a curso o escola de verán, asistencia a
2
congreso para a presentación dunha comunicación
Criterios de valoración:
 Méritos curriculares dos/as solicitantes ata 10 puntos
 Interese do desprazamento proposto para o programa formativo ata 40 puntos
 Calidade do centro de destino ou importancia do congreso/curso ata 50 puntos . Os congresos
deberán ser internacionais e estar recollidos no Scopus. No caso de estancias de investigación,
darase prioridade a que o centro de destino estea no estranxeiro e supoña un cambio de pais
de residencia do estudante.
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 Programa de doutoramento: Tradución e Paratradución
Crédito asignado: 750 €
Bolsas convocadas: 2
Nº Id.

Tipo

Nº de
bolsas
1
1

Perfil

43
C
Axuda para asistencia a congreso
44
D
Axuda para asistencia a congreso
Criterios de valoración:
- CV e méritos académicos específicos de tradución ou interpretación ata 80 puntos
- Interese do desprazamento proposto para o programa formativo ata 10 puntos
- Importancia do congreso ata 10 puntos


Programa de doutoramento: Xeotecnoloxías Aplicadas á Construcción, Enerxía e
Industria
Crédito asignado: 2.250 €
Bolsas convocadas: 4
Nº Id.

Tipo

Nº de
bolsas
1
2
1

Perfil

45
A
Estadía internacional Europa. Doutoramento europeo
46
C
Asistencia congreso internacional Europa
47
D
Asistencia congreso nacional
Criterios de valoración:
- Adecuación do desprazamento aos requirimentos do programa de doutoramento ata 50 puntos
- Memoria indicando o interese do desprazamento para o programa formativo ata 25 puntos
- Currículo ata 15 puntos
- Indicios de calidade do congreso ou centro receptor ata 10 puntos
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ANEXO III
DATOS PERSOAIS (encher en letra maiúscula)
(*) NOTA: este enderezo servirá para todas as comunicacións
Nome:...................................Apelidos:...........................................................NIF:................
Enderezo(*): ........................................................................................................................
C.Postal:......................Poboación:.......................Provincia:...................................País:......
Teléfono:...................................Enderezo electrónico ..............................................
AXUDA SOLICITADA (número de identificación): ..............
Programa de doutoramento ........................................................
DATOS BANCARIOS
ENTIDADE
E

OFICINA

D.C.

Nº DE CONTA (dez díxitos)

S
(cumprimentar todos os díxitos do IBAN)

NOME DO BANCO:
ENDEREZO DO BANCO:
SINATURA E SELO DO BANCO:
¿É vostede solicitante  ou beneficario/a  doutra bolsa ou axuda?
En caso afirmativo, indicar cales:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________
¿Está ao corrente das obrigas tributarias e coa Seguridade Social?
Si Non
DECLARACIÓN XURADA
Quen asina manifesta que todos os datos da solicitude e documentos achegados para a
bolsa de mobilidade de doutoramento son verdadeiros e entende e coñece todos os
termos da convocatoria, en particular, onde se expresa que a ocultación ou a falsidade de
documentos leva consigo a perda de todo dereito para presentarse a esta convocatoria.
_________________ , ______ de _____________de 2018
Sinatura da persoa solicitante

