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ACORD DE LA JUNTA DE FACULTAT, 27-01-2017 

	  
 
REGLAMENT PER A LA DISTRIBUCIÓ DEL FONS DE PRÀCTIQUES 

ENTRE ELS ESTUDIS DE LA FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES  

Any 2017 

 

 1. Els diners destinats a pràctiques formaran part del pressupost anual. A efectes 

pràctics es farà una convocatòria per a cada semestre i es finançaran  sols aquells 

conceptes que aprovi el consell deganal i que s’explicitaran en el text de la convocatòria 

 2. El muntant del pressupost de pràctiques serà com a mínim el mateix que la 

Universitat transfereixi per aquest concepte i podrà ser augmentat amb aportacions 

suplementaries del pressupost de la Facultat si així ho aprova el Consell Deganal.  

 3. La distribució es farà per estudis considerant els següent criteris:  

 a) El 33’33% del pressupost de pràctiques es repartirà a parts iguals entre els sis 

estudis 

 b) El 33’33% dels pressupost de pràctiques es repartirà proporcionalment a la 

quantitat d’alumnes matriculats a cada estudi en el dia d’aprovació de la convocatòria 

d’ajudes per a pràctiques per part del Consell Deganal 

 c) El 33’33% es distribuirà entre els estudis segons el grau d’experimentalitat 

d’acord amb la següent proporció 

 - Un 20% d’aquest terç dels pressupost a repartir a parts iguals entre els estudis 

de grau 1 (Llengua i Literatura Catalanes, Llengua i Literatura Espanyoles, Història i 

Filosofia) 

 - Un 30% a repartir a parts iguals entre els estudis de grau 2 d’experimentalitat: 

Estudis Anglesos i Història de l’Art 

 - Un 50% a repartir a parts iguals entre els estudis de grau 3 d’experimentalitat: 

Geografia i Treball Social 
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 En el cas que les peticions vinculades a un estudi no esgotin el pressupost que li 

correspondria, el Consell Deganal podrà decidir – per majoria simple- entre les següents 

opcions:  

- dedicar els diners sobrants a peticions d’altres estudis. 

- incorporar els diners sobrants a la següent convocatòria d’ajudes per a 

pràctiques. 

Epígraf final:  

Aquest reglament, aprovat per la Junta de Facultat el dia 27 de gener de 2017, serà 
sotmés a la revisió de la Junta de Facultat una vegada el pressupost de l’any 2017 s’hagi 
executat, i ha de garantir que tots els estudis puguin dur a terme totes les activitats 
especificades als seus plans d’estudis.  


