Ajuts per a la formació de professorat universitari (FPU) 2017
El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (M.E.C.D.) convoca 850 ajuts per a la formació de professorat
universitari (FPU) per a l'any 2017.
Objecte: Ajuts destinats a la formació investigadora en programes de doctorat per a la consecució del títol de Doctor
i l'adquisició de competències docents universitàries, per tal de facilitar la seva futura incorporació en el sistema
espanyol d'educació superior i de recerca científica.
Procediment: La convocatòria consta de dues fases:
- Fase 1: En la primera fase es procedirà a una selecció de fins a un màxim de 3 sol·licitants per a cadascun dels
850 ajuts.
- Fase 2: Els candidats seleccionats a la primera fase hauran d'aportar la documentació requerida, que passaran a
valoració científico-tècnica.
Incompatibilitats:
- Haver gaudit, per un període igual o superior a 24 mesos, d'un ajut destinat al mateix fi.
- Haver estat beneficiari/beneficiària d'un ajut FPU en convocatòries anteriors.
- L'entitat d'adscripció del sol·licitant no podrà estar situada a més de 50 kms. de la universitat en la que es formalitzi
la matrícula del prorgama de doctorat.
Requisits dels investigadors:
- Estar matriculats en un programa de doctorat en una universitat espanyola en el curs 2016-2017; o bé:
- Estar en possessió d'un títol de Màster o, en el seu defecte, estar matriculats a un Màster en el curs 2016-2017
que doni accés a un programa de doctorat en el curs 2017-2018.
- Haver finalitzat els estudis en les dates establertes per l'article 7 de les bases.
- Haver obtingut la nota mitjana mínima següent segons les branques de coneixement següents:
- Branca: Ciències
- 1r. cicle: 6,62
- 2n. cicle: 7,17
- Cicle llarg: 6,86
- Grau: 7,21
- Màster: 8,30
- Branca: Ciències de la salut
- 1r. cicle: 7,04
- Cicle llarg: 7,08
- Grau: 7,44
- Màster: 8,35
Per a altres branques de coneixement, si us plau, consulteu l'article 8 de les bases.
En cas de dubte sobre les notes mitjes, si us plau, adreceu-vos a notamedia.uni@mecd.es
Requisits dels directors/es de tesi:

- Doctors amb una vinculació contractual funcionarial amb el centre d'adscripció del sol·licitant, que haurà de
complir-se en el moment de l'acceptació de l'ajut.
- Un director de tesi només podrà donar suport a un candidat.
Durada: 4 anys
Dotació: Retribució mínima de 1.173€ mensuals
Terminis:
- Termini intern VHIR per a la manifestació d'interès a través de la intranet: 13/01/2017
- Termini intern VHIR de presentació de sol·licitud: 20/01/2017
- Termini oficial de sol·licitud: Del 19/01/2017 al 03/02/2017 (14:00h.).
- Data d'incorporació: a partir de l'1 de setembre de 2017 i fins l'1 de novembre de 2017
Més informació: Ajuts FPU 2017
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