
 
 

CONVIDATS-UIB-2019-II 

 

 

Resolució de modificació de la  

Convocatòria per a la concessió d’ajudes per estades breus de professors convidats 

 (primer semestre de 2020)  

per a adaptar-la a la situació sociosanitària provocada pel COVID-19  
 

  

El dia 1 de setembre de 2019 fou publicada la Convocatòria per a la concessió d’ajudes per estades breus de 

professors convidats (primer semestre de 2020). Aquestes ajudes foren concedides el 30 d’octubre per resolució 

del Vicerector d’Investigació i Internacionalització. 

 

El programa d’ajudes per estades breus de professors convidats és un dels més afectats tant per l'aplicació de 

l'estat d'alarma decretat a Espanya com per les distintes restriccions de mobilitat que s'han produït arreu del 

món. Conscient de la situació, i amb l’objectiu de seguir promovent la internacionalització de la recerca a la 

UIB i impulsar la recuperació de l’activitat investigadora internacional en els propers mesos, el Vicerectorat 

d'Investigació i Internacionalització modifica la convocatòria a l’empara de la situació d’excepcionalitat i sens 

perjudici dels afectats en els termes següents: 

 

Es modifica el punt 3 de la convocatòria: 

 

-------- 

3. La durada màxima de les estades serà de tres mesos, a realitzar en trams mínims de 3 setmanes. Les estades 

s’han de realitzar amb data de finalització anterior al 31 de desembre de 2021. 

 

3.1. Els convidats s’han d’incorporar en el període previst. En cas de qualsevol modificació en 

l’estada, els responsables PDI heu de notificar el canvi amb una antelació mínima de 15 dies adreçant 

un missatge a osr.seccio-rhfr@uib.cat.  

-------- 

 

D’aquesta manera, les ajudes concedides en el marc de la convocatòria de setembre de 2019, aprovades pel 

Consell de Govern, i que no s'han pogut incorporar, ho podran fer en qualsevol moment de l'any 2020 i l'any 

2021. No s’alteren les condicions econòmiques ni la durada de l’estada aprovada. En qualsevol cas, s’ha de 

notificar l'OSR (osr.seccio-rhfr@uib.cat) fins a 15 dies abans de l’inici previst de l'estada. 

 

 

Palma, 28 d’abril de 2020 

 

El Vicerector d’Investigació i Internacionalització, 

 

 

 

 

Enrique García Riaza 
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