INFORMACIÓ PER FER PRÀCTIQUES EN GRUPS DE RECERCA
A) Conveni curricular
B) Conveni vinculat a TFE

MODALITATS

MATRÍCULA

HORES

A) El conveni curricular equival a 12 ects i 10 ets a MUESAI. Et faran la
matricula des de secretatria un cop el conveni estigui signat.
B) Per fer un conveni vinculat a TFE cal tenir matricula de TFE o pròrroga
vigent.
Cada 30h/1 crèdit
A) Curriculars: 360 hores, excepte MUESAI (300 hores)
B) Curricular vinculat a TFE: el màxim d’hores és el resultat de multiplicar
els crèdits del TFE per 30.
Límit hores/semana(per totes les modalitats):
• Durant el curs acadèmic: entre 10 i 25 hores màx/setmana
• Si només estàs matriculat del TFE – màxim 40h/setmana
• Els estudiants de MUEO – màxim 40h/setmana
• A l’estiu: màxim 40h/semana
8,75€/h bruts segons la taula següent:
Dedicació setmanal Ajut estudi brut mensual

RETRIBUCIÓ

PROCEDIMENT

5 hores

175 euros

10 hores

350 euros

15 hores

525 euros

20 hores

700 euros

1. Oferta Pública: El responsable del grup de recerca envía un e-mail a
lluis.gil@upc.edu amb les dades següents: títol de l’activitat, projecte
formatiu, remuneració i criteris de selecció (incloent contacte). Es
procedirà a fer l’oferta pública al butlletí de l’escola.
2. Documentació: Un cop seleccionat el candidat per part del grup de
recerca, aquest emplena el conveni i pla formatiu. Signatura digital per les
dues parts.
L’estudiant enviarà els documents signats a secretaria 3 setmanes abans
de la data d’inici de conveni, via tiquet sau
https://demana.upc.edu/eseiaat
En cas de signatures a mà, l’estudiant lliurarà presencialment 4 originals
a secreatria.
El conveni serà retornat a l’estudiant i al grup de recerca un cop signat
per totes les parts implicades.
Tutor del grup de recerca: omple i signa el Pla Formatiu. Tutor d’ESEIAAT:
Assignat pel centre. Valida el Pla Formatiu (omplert pel grup de recerca)

TUTORS

A)Curriculars: Lliurament de documents a ATENEA, Interacció entre tutors,
memoria, lliurament i defensa (tribunal)
B)Curricular vinculat a TFE: validacions del Pla Formatiu, per part del grup de
recerca (director del TFE) i del tutor de l’ESEIAAT.

MODIFICACIONS I
BAIXES

El responsable del grup de recerca informarà la modificació/baixa al gestor del
conveni via e-mail indicant data fi i hores realitzades.

FINALITZACIÓ
DEL CONVENI

Coincidint amb el TFE, la data máxima de fi de conveni, serà el 1r dia del
calendari de defenses.

