
SERVEI DE GESTIÓ DE LA 

DOCÈNCIA I ESTUDIANTS

CONVOCATÒRIA DE BECA DE 

COL·LABORACIÓ Núm. 675

Nombre de beques: 1

Introducció

Càtedra: Càtedra UNESCO Filosofia per a la Pau

Beca de col·laboració de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau (IUDESP) Beca: Beca per 

a la col·laboració en la comunicació, publicitat i relacions de l'IUDESP i la Càtedra UNESCO de Filosofia per a 

la Pau.

Denominació i descripció concreta de l'activitat de col·laboració

* Beneficis que la beca aporta a l'estudiant o estudianta:

- Conèixer les recerques de l'IUDESP i específicament la seua línia de comunicació per a la pau.

- Relacionar-se amb professorat i investigadors que poden contribuir a la formació de l'estudiant o estudianta.

- Conèixer els projectes de recerca que es realitzen en el marc de l'IUDESP.

- Possibilitat de participar en activitats de divulgació que realitza l'IUDESP i la Càtedra UNESCO de Filosofia 

per a la Pau, com els seminaris permanents de recerca i els seminaris interculturals, entre altres.

- Participació en activitats socioculturals internacionals.

- Practicar idiomes.

- Conviure en una comunitat internacional i intercultural d'estudiants.

- Afavorir la seua formació acadèmica, integració en un equip d'investigadors i investigadores i el seu accés a un 

centre de recursos i a bases de dades de mitjans de comunicació.

* Objectius:

- Adquirir formació i aprofundir en la recerca en temes relacionats amb la pau, conflictes, desenvolupament i 

comunicació.

- Reforçar la formació i adquirir experiència en l'àmbit de la comunicació per a la pau.

1. Objectius i benefici que la beca aporta a l'estudiantat

- Col·laborar en la publicitat,  la comunicació i la difusió de totes les activitats de l'IUDESP (del màster i doctorat

en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament i de la Càtedra UNESCO de Filosofia per a la 

Pau).

- Col·laborar en la logística i organització d'esdeveniments i activitats de l'IUDESP (del màster i doctorat en 

Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament i de la Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau)

com seminaris interculturals, seminaris permanents de recerca i jornades, entre altres.

2. Activitats

Durada: del 14 de novembre de 2017 al 31 de desembre de 2017.

3. Característiques de la beca

Dedicació : 20 hores setmanals durant 48 dies amb possibilitat de pròrroga. 

Dotació econòmica: 500 euros mensuals. Partida: 397664 / IS / 541-A / 00000 / 00000 / 4711

Tutor/a: Alex Iván Arévalo Salinas.

4. Requisits de les persones aspirants



SERVEI DE GESTIÓ DE LA 

DOCÈNCIA I ESTUDIANTS

CONVOCATÒRIA DE BECA DE 

COL·LABORACIÓ Núm. 675

L'imprés de sol·licitud s'ha de presentar al Registre General de la Universitat Jaume I, fins al dia 14 d'octubre 

de 2017, inclusivament, amb el codi de registre 17073

6. Presentació de sol·licituds

Documentació que cal aportar:

- Fotocòpia del document d'identitat

- Curriculum vitae, en el qual s'especifique el nivell de formació i experiència, acompanyat necessàriament de 

l'oportuna documentació   acreditativa dels mèrits al·legats.

- Memòria/projecte de l'activitat que es va a realitzar.

- Qualsevol altra informació que la persona interessada considere oportú aportar, sempre acreditada 

Expedient acadèmic: fins a 1 punts.

Entrevista personal: fins a 1 punts.

Coneixements /  Experiència en temes relacionats amb la beca: fins a 2 punts.

Coneixements de les llengües oficials de l'UJI: fins a 1 punts.

Coneixements de llengües estrangeres: fins a 1 punts.

Coneixements / Experiència en informàtica : fins a 1 punts.

Adequació de coneixements i aptituds personals al perfil i tasques de la convocatòria: fins a 2 punts.

5. Barem

Els candidats s'hauran d'ajustar als Criteris per a convocar beques de col·laboració per a l'estudiantat de la 

Universitat Jaume I (http://www.uji.es/serveis/sgde/base/actual/procesos/beques/altres/couji/convoca/), a més de

complir l'apartat 3.1.

Ser estudiantat de:

• Grau en Comunicació Audiovisual

• Grau en Publicitat i Relacions Públiques

• Grau en Periodisme

• Màster Universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament. 

- Adequació de coneixements i aptituds personals al perfil i tasques de la convocatòria: es valorarà coneixements en 

comunicació social i de sensibilització en pau, conflictes i desenvolupament.

- Coneixement i experiència en temes relacionats amb la beca: es valorarà acreditar experiència en l'àmbit de la 

comunicació per a la pau.

- Coneixement i experiència en informàtica: es valorarà l'ús d'eines de Microsoft Office, Internet, xarxes socials i de 

programes de retoc d'imatges i maquetació (Photoshop, Quarkxpress, PageMaker, Freedhand i Corel, entre altres).

- Coneixement de llengües estrangeres: es valorarà l'anglès.

- Entrevista personal: Es valorarà la personalitat dels o les aspirants, el seu compromís social, tasques de voluntariat i les 

seues habilitats i aptituds per a treballar en un ambient intercultural (Només en el cas de considerar-ho oportú, la comissió 

d'avaluació realitzarà l'entrevista).
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documentalment.

L'imprès de sol·licitud estarà disponible al Registre General de la Universitat Jaume I, a InfoCampus i  al web 

de l'UJI (http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a8fdc894-eac9-455e-b2b0-

4c8857cd8511/becacol.pdf?guest=true) a partir de la data de la convocatòria.

La comissió estarà integrada pels membres següents:

7. Composició de la comissió de valoració

Presidència:

Secretaria:

Vocals:

Pilar García Agustín

María Teresa Doñate Miguel

Jorge Ribes Vicente

Alex Iván Arévalo Salinas

Sonia París Albert

Vicerectora d'Estudiants, Ocupació i Innovació 

Educativa.

Membre del Negociat de Beques

Representat del Consell d'Estudiantat

Tutor/ Tutora de la beca

Responsable de l'organ convocant de la beca
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La resolució de la comissió, a efectes de notificació, es publicarà al tauler d'anuncis del Servei de Gestió 

de la Docència i Estudiants, a InfoCampus a la pàgina web de l'UJI 

http://www.uji.es/serveis/sgde/base/actual/procesos/beques/altres/couji/resol/ i al tauler d'anuncis oficial 

http://www.uji.es/seu/info-

adm/tao/?pFechaIni=&pFechaFin=&pCategoria=4&pTextoCercar=&pAccion=Cerca#

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós 

administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, en el termini de dos mesos 

comptadors a partir del dia següent al de la notificació.

No obstant això, contra aquesta resolució les persones interessades poden interposar un recurs de 

reposició, davant del mateix òrgan que la va dictar, en el termini d'un mes comptador a partir del dia 

següent al de la seua notificació; en aquest cas no es pot interposar el recurs contenciós administratiu 

anteriorment esmentat mentre no recaiga una resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, 

d'acord amb els articles 112.1 i 123 de la Llei 39/2015,  d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú.

8. Resolució

El rector i, per delegació de signatura (Resolució 17/06/2014),

la vicerectora d'Estudiants , Ocupació i Innovació Educativa

Pilar García Agustín

Castelló de la Plana, 4 d'octubre de 2017


