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Recull de convocatòries 

Convocatòria 2015 dels Ajuts per la Formació de Professorat Universitari (FPU)(3262)

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport ha publicat la convocatòria dels ajuts per la 
Formació de Professorat Universitari (FPU) 2015. El termini per presentar les 
sol·licituds finalitza el dia 22 de desembre a les 14:00h .

Beneficiaris : Titulats universitaris matriculats en un programa de doctorat curs 2015-2016 en el moment de 
presentar les sol·licituds o bé sol·licitants que puguin acreditar que en el moment de presentar la sol·licitud 
disposen del títol de màster o bé estar matriculat en el curs 2015-2016 en un màster i que es pugui accedir al 
doctorat en el curs 2016-2017. 

Període per presentar les sol·licituds : 22 de desembre de 2015 a les 14:00h

Presentació de sol·licituds : es presentaran a través de la seu electrònica del Ministeri.

Els sol•licitants hauran de signar la sol•licitud amb signatura electrònica, ja sigui mitjançant DNI-e o en el seu 
defecte amb un codi que els hi donarà la pròpia seu electrònica quan es registrin. 

Us remarquem que el certificat acadèmic personal que demana el MECD requereix una descripció 

específica concreta. Per obtenir aquest certificat, caldrà que us poseu en contacte amb la secció de gestió 
acadèmica del Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants, per correu electrònic a l’adreça títols@udg.edu o de 
forma presencial, adreçant-vos a l’Edifici CIAE - C/ Maria Aurèlia Capmany, 38, Campus de Montilivi. Tel. 972 
41 80 45).

Convocatòria :

BOE número 284 del 27 de novembre de 2015

IMPORTANT: NO SERAN VÀLIDES LES SOL•LICITUDS PRESENTADES AL REGISTRE DE LA UNIVERSITAT DE 
GIRONA O QUALSEVOL ALTRE REGISTRE QUE NO SIGUI L’ELECTRÒNIC. 

Per a més informació consultar la 

web del Ministeri 

Persona de contacte a l'OITT :

Montse Vélez
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