
 
 
2a Convocatòria 2018-2019. 
Màster propis, Postgraus i Diplomes d’Especialització 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONDICIONS DE LA CONVOCATÒRIA 
 
Presentació de propostes a la Fundació UdG: Innovació i Formació: 
Del 19 al 23 de març de 2018 
 
Sol·licitants 
 
Poden presentar propostes a aquesta convocatòria: 
 
– les facultats, escoles, departaments, instituts universitaris i grups de recerca, 

càtedres, serveis universitaris, centres adscrits i vinculats i docents de la UdG així 
com també la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació (FUdGIF); 

– persones i entitats externes a la UdG, a través de la Fundació UdG: Innovació i 
Formació (FUdGIF). Cal presentar la memòria d’activitats de l’últim exercici i altra 
informació complementària. 

 
Documentació a presentar 
 
Per a la presentació de propostes caldrà presentar: 
 
Propostes noves 
 
Màsters propis: 

• Memòria acadèmica (Màsters, Postgraus i Especialització) 2018-2019.docx 
• Annex 2 – PLANTILLA Màsters propis UdG.xlsx 

 
Postgraus i Especialització:  

• Memòria acadèmica (Màsters, Postgraus i Especialització) 2018-2019.docx 
 
Abans de presentar la memòria acadèmica cal que us poseu en contacte amb la 
Fundació per tal que us assessorin adequadament. 
 

Telèfon: 972 210 299 
Adreça electrònica: coord.fundacioif@udg.edu 

 
NOTA: La Fundació UdG: Innovació i Formació, serà l’encarregada d’emplenar la 
plantilla del pressupost. No obstant, abans, es reunirà amb la direcció de l’activitat per 
pactar-ne les diferents partides pressupostàries. 
 
Les entitats, externes a la UdG, que col·laborin amb la Fundació per primera vegada, 
és imprescindible que presentin la documentació següent: 
– Fotocòpia del CIF de l’entitat. 
– Memòria d’Activitats de l’últim exercici. 
– Certificat conforme l’entitat es troba al corrent de pagament de la Seguretat Social. 
– Certificat conforme l’entitat es troba al corrent de pagament de l’Agència 

Tributària. 
– Escriptura notarial dels poders del Representant Legal de l’Entitat. 

 
Directors i coordinadors, externs a la UdG, cal que presentin: 
– Fotocòpia compulsada de la titulació superior de que es disposi. 
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Propostes aprovades en edicions anteriors 
 
Màsters propis, Postgraus i Especialització: 

• Renovació d'estudi propi de la UdG (Màsters, Postgraus i Especialització) 
2018-2019.docx 

 
NOTA: La Fundació UdG: Innovació i Formació, serà l’encarregada d’emplenar la 
plantilla del pressupost. 
 
La Fundació estudiarà la viabilitat dels programes presentats, que s'hagin anul·lat en 
anteriors edicions, i la conveniència d’elevar-los a la UdG per la seva aprovació. 
 
Directors i coordinadors, externs a la UdG, cal que presentin: 
– Fotocòpia compulsada de la titulació superior de que es disposi. 

 
On presentar la documentació 
 
La documentació s'haurà de presentar en el format original a la Fundació UdG: 
Innovació i Formació a l'adreça: coord.fundacioif@udg.edu 
 
NOTA: Les memòries acadèmiques s’han de presentar amb el model actual. 
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