En aquest díptic podràs veure les places que s’ofereixen segons els diferents estudis. Per
obtenir la informació sobre cada una de les places, t’has de posar en contacte amb el/la
tutor/a corresponent.
Presentació de sol·licituds: el termini de presentació de sol·licituds per els perfils acaba el
dia 23 de febrer de 2010.
Les sol·licituds s’han de presentar al Registre General de la UIB, Son Lledó (Rectorat), i
han d’estar degudament emplenades i incloure totes les signatures.
En cas de que es vulgui demanar més d’una plaça s’ha de presentar una sol·licitud per a cada
plaça amb la documentació corresponent i s’ha d’indicar l’ordre de preferència en cada
sol·licitud.
Els impresos de sol·licitud, juntament amb les bases de la convocatòria i la llista amb les
característiques de les places, es poden baixar d’Internet a través de la pàgina web
<cooperacio.uib.cat>. També es poden recollir a l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament i Solidaritat (Cas Jai ).

XV CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE PRÀCTIQUES
EN MATÈRIA DE COOPERACIÓ UNIVERSITÀRIA AL
DESENVOLUPAMENT

5 Beques per realitzar pràctiques en països empobrits
CURS 2009-2010
La convocatòria sorgeix en desenvolupament de l’acord de col·laboració signat entre la
Universitat de les Illes Balears i la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració del
Govern de les Illes Balears en matèria de cooperació al desenvolupament.
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Bartomeu
Deyà

La dotació pressupostària de 1.000 euros, i un ajut específic per a cobrir els
desplaçaments i les despeses de l’assegurança d’assistència sanitària en viatge durant el
període establert de les pràctiques.

Empresarials,
Economia,
Administració

•

C

La durada mínima del període de pràctiques és de 60 dies.

Antoni
Jaume

•

Enginyeria en
Informàtica

Per optar a una de les beques s’ha d’estar matriculat/ada en algun dels estudis oficials de la
UIB durant el curs acadèmic 2009-2010 i complir, si escau, els requisits específics de la
plaça que se sol·liciti.

Escola
Politècnica B
Superior

Fomentar el diàleg intercultural apropant els diferents valors i les formes de vida de cada
cultura.

Facultat de
Matemàtiques i
Computació,
Universidad de
la Habana

•

-Pràcticum

Complementar la formació acadèmica i professional participant en experiències que
proporcionin nous aprenentatges i noves habilitats tant humanes com professionals.

Nicaragua

•

Miquel
Oliver

Potenciar l’anàlisi crítica sobre les necessitats i desigualtats existents en el món actual i
valorar la importància d’elaborar projectes i intervencions interdisciplinaris.

Pedagogia

•

Facultat
A
d’Educació

Promoure una formació basada en valors com la solidaritat, la tolerància, la convivència,
la llibertat i la justícia i afavorir actituds solidàries i hàbits de consum, comerç i
producció justs i sostenibles.

-UCOM
-Instituto Julio
Cersar Castillo
Ubau

•

-Crèdits
lliure
configuració

Formar professionals i personal tècnic conscienciat de les necessitats i els problemes
dels països en vies de desenvolupament.

INSTITUCIÓ

•

PAÍS

Sensibilitzar el seu alumnat sobre la diversitat cultural, el desenvolupament humà i
econòmic dels països, la justícia i el medi ambient dels països empobrits.

TIPUS

•

PROFESSO
R/A
TUTOR/A

Amb aquesta convocatòria de beques de pràctiques en cooperació al desenvolupament la UIB
pretén:

ESTUDIS

És una convocatòria que té la finalitat que l’alumnat de la UIB pugui realitzar pràctiques en
països empobrits durant el curs acadèmic 2009-2010.

FACULTAT/
Ref.
ESCOLA

Què és la convocatòria de beques de pràctiques en matèria de cooperació
universitària al desenvolupament?

