Convocatòria per a optar al Premi Mobilitat Internacional IMPULSETSEA per a graduats de l’ ETSEA. Curs 2018-19
(per als graduats amb millor expedient d’Enginyeria Agrària i Alimentària i
Enginyeria Forestal)
RESOLUCIÓ, de 19 de novembre de 2018, del Director de l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria Agrària (ETSEA) de la Universitat de Lleida, per la qual es fa pública la
Convocatòria del Premi Mobilitat Internacional IMPULS-ETSEA per a estudiants de
l’ETSEA del curs 2018-19.
1. Preàmbul
L’ETSEA, amb una llarga trajectòria docent i de recerca en els àmbits agrícola i forestal,
vol reforçar el procés de formació dels seus estudiants dotant-los de les eines necessàries
per afrontar els reptes del futur dins del sector agroalimentari i forestal. Afavorir la
internacionalització dels nostres estudiants, a més de ser un objectiu estratègic de la
UdL, és una de les estratègies que permet que els graduats del nostre Centre millorin les
competències adquirides durant els seus estudis, facilitant així la seva incorporació al
mercat laboral. Per aquest motiu l’ETSEA promou aquesta convocatòria que vol
guardonar els millors estudiants per a que realitzin estades pràctiques en universitats i
centres de recerca estrangers.
2. Finalitat de la Convocatòria
Aquesta convocatòria té per objecte seleccionar estudiants de l’ETSEA per participar en
el Premi Mobilitat Internacional IMPULS-ETSEA, amb la finalitat de premiar els
graduats amb millor expedient de les titulacions d’Enginyeria Agrària i Alimentària i
Enginyeria Forestal.
3. Descripció de la beca
El Premi consisteix a realitzar una estada pràctica dintre d’un grup de recerca d’una
universitat o centre de recerca estrangers finançada per l’ETSEA.
S’atorgaran dues places, una per graduats en Enginyeria Agrària i Alimentària i l’altra
per graduats en Enginyeria Forestal. La mobilitat es pot sol·licitar en qualsevol institució
de prestigi que tingui conveni de col·laboració signat amb la UdL
L’estada objecte d’aquest ajut tindrà una durada entre 2 i 3 mesos; i s’haurà de
desenvolupar entre l’1 de febrer de 2019 i el 30 de setembre de 2019.
La dotació econòmica del premi consisteix en:
a) Un import de 2.500 € bruts (dos mil cinc cents euros) per cobrir les despeses
d’allotjament i manutenció.
b) Un màxim de 500 € (set-cents euros) per a compensar les despeses del viatge.
L’import s’establirà en funció de la destinació.

4. Requisits
Per tal de poder participar en el Premi Mobilitat Internacional IMPULS-ETSEA,
l'estudiant/a ha de complir els requisits següents en el moment de presentar la sol·licitud:
a) Haver finalitzat els estudis oficials de Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària
o Forestal en l’ETSEA en els cursos 2017-2018, o bé tenir encara pendent, però
matriculat, el Treball Final de Grau. Els alumnes hauran de finalitzar els seus
estudis a l’ETSEA abans d’iniciar la mobilitat.
b) Tenir una mitjana d'expedient acadèmic mínima de notable. Aquesta mitjana és
el resultat de dividir el sumatori dels crèdits de cada assignatura multiplicats per
la seva qualificació numèrica, entre el nombre total de crèdits qualificats.
c) Acreditar els coneixements lingüístics requerits per la institució de destinació.
5. Sol·licituds
La sol·licitud es formalitzarà presentant el formulari (Annex 1), degudament emplenat,
en el Registre de l’ETSEA acompanyat de la següent documentació: expedient
acadèmic complet, breu CV, acreditació del nivell d’idiomes i carta de motivació
(màxim 1 full).
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 14 de desembre de 2018.
6. Selecció
Les sol·licituds es valoraran d'acord amb la nota mitja ponderada de l'expedient acadèmic.
En cas d’empat, també es tindrà en compte la carta de motivació i el curriculum vitae.
7. Resolució
La resolució de la present convocatòria es farà pública a la pàgina Web de l’ETSEA en
el termini màxim de 30 dies a comptar des de la data límit de presentació de sol·licituds.
8. Abonament de l’import del Premi

L’import econòmic del Premi s’abonarà de forma fraccionada en els terminis
següents:
1º) El primer pagament, juntament amb l’ajut del viatge, s’abonarà abans de
que l’estudiant/a iniciï la seva estada.
2º) El segon i tercer pagament s’efectuaran després de rebre un informe del
tutor (Annex 2) sobre les activitats desenvolupades durant el primer i segon
mes d’estada respectivament.
En el termini dels deu dies posteriors a la finalització de l’estada, l’alumne haurà
de presentar una memòria, amb el vist-i-plau del seu tutor, sobre l’activitat
desenvolupada.

9. Renúncia
La renúncia a la plaça atorgada s’ha d’adreçar, mitjançant un escrit motivat, a la Direcció
de l’ETSEA.
La no-realització de l’estada de mobilitat, per qualsevol motiu, també implica la renúncia
al Premi Mobilitat Internacional IMPULS-ETSEA

10. Incompliment
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les condicions d’aquesta
convocatòria en la seva totalitat.
En cas d'incompliment de les clàusules d’aquesta convocatòria i, en general, quan
concorri algun dels supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de S ubvencions, la persona beneficiària haurà de retornar l'import
de l’ajut. i l’interès de demora corresponent des del moment del pagament de la
subvenció fins a la data que s'acordi el reintegrament, després de la incoació del
corresponent procediment.
11.Incidències
La Direcció de l’ETSEA pot dictar totes les normes complementàries que siguin
necessàries per al normal desenvolupament del procediment i té atribuïda la potestat
d'interpretació de les bases quan sorgeixin dubtes sobre l'abast o significat d'algun dels
seus preceptes.
La Direcció de l’ETSEA pot resoldre qualsevol altra qüestió o incidència que es pugui
produir en el desenvolupament d'aquesta convocatòria.

ANNEX 1.
MODEL DE SOL·LICITUD. Premi Mobilitat Internacional IMPULS-ETSEA
Dades personals
Nom i cognoms

DNI/NIE

Adreça
Població

Codi Postal

Tel. Mòbil

Tel. Fix

□ Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària
□ Grau en Enginyeria Forestal

Documentació aportada:
□ Expedient acadèmic
□ Carta de motivació
□ Curriculum vitae
□ Acreditació coneixement d’idioma

Lleida, a

de

de 2018

Signat:

DIRECTOR DE L’ETSEA. Universitat de Lleida

Adreça electrònica

Annex II. Report by the institution's supervisor on the ETSEA (UdL) graduate
SUPERVISOR:
UNIVERSITY:
STUDENT:

DATE:

DUTIES, COMMITMENTS AND RESPONSIBILITIES
Punctuality
Compliance
with the
schedule
Compliance
with
agreed tasks
Compliance
with
internal rules

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

ATTITUDE
Initiative
Work
organization
Interest shown

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

COLLABORATION, COMMUNICATION, INTERACTION
With the
supervisor
With the
colleagues
Engages own training, reflects critically on his/her actions
With oneself
COMPETENCES GAINED ON...
Ability to apply
theoretical
knowledge
Ability to deal
with the
difficulties
encountered
Level of
knowledge
demonstrated
1= Very low; 2= Low; 3= Medium; 4= High; 5= Very high

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

