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BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2021-2022 
DEPARTAMENT D’HISTÒRIA DE L’ART 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

 

El BOE de 3 de juny de 2021 va publicar l'extracte de la convocatòria oficial de Beques de 
Col·laboració en Departaments universitaris per al curs acadèmic 2021-22 destinades a 
alumnes que vagen a finalitzar els estudis de Grau o que vagen a cursar primer curs de 
Màsters universitaris oficials. El termini perquè els alumnes presenten la seua sol·licitud 
finalitza el 30 de setembre de 2021. 

 
En relació als articles 8 i 12 d'aquesta convocatòria sobre el “Projecte de col·laboració”, el 
Departament d’Història de l’Art de la Universitat de València decideix difondre els 
següents aclariments per a facilitar l'emplenament de la sol·licitud telemàtica, 
l'adequació dels projectes i dels terminis. 

La convocatòria estableix que l'aspirant haurà de presentar un projecte de col·laboració a 
desenvolupar dins d'alguna de les línies d'investigació en curs dels departaments 
universitaris. Aquest projecte haurà de definir les tasques a realitzar, descrivint de 
manera expressa l'impacte formatiu complementari que el desenvolupament del mateix 
tindrà en algunes de les competències associades a les matèries de formació bàsica o 
obligatòries de la titulació que el sol·licitant es troba cursant i haurà de vindre avalat pel 
grup d'investigació receptor o el departament on es vaja a desenvolupar. 

 

 El projecte de col·laboració que les persones sol·licitants presenten en el 
Departament d’Història de l’Art de la Universitat de València contindrà 
preferentment dos apartats: 

 
1. Motivació personal i preparació acadèmica –al marge de l'expedient oficial en Història 
de l'Art- per a desenvolupar la seua col·laboració en aquest departament universitari. 

 
2. Proposta i desenvolupament de possibles col·laboracions en el Departament, tasques 
a exercir i preparació o experiència justificada (mitjançant els certificats precisos) per a la 
realització d'aquestes: 

- Ajuda en la preparació de materials per a la revista departamental Ars Longa (revisions, 
adaptacions, traduccions, etc.). 

 
- Revisió de la posició d'Ars Longa en bases de dades i índexs internacionals. 
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- Servir d'enllaç entre el Departament i el seu alumnat, tant de Grau com de Postgrau, 
per a la comunicació i difusió d'activitats. 

 
- Cooperació en congressos, cursos o seminaris organitzats pel Departament. 

 
- Tasca de cerca bibliogràfica, revisió de bibliografia en guies acadèmiques, detecció 
d'absència de manuals a la biblioteca universitària, etc. 

 
- Tasques de digitalització o recuperació de textos i imatges per a la docència i 
investigació en el Departament. 

 
- Col·laboració en la revisió i preparació de continguts de la pàgina web departamental. 

 
- Suport a la coordinació d'activitats en els diferents cursos del Grau en Història de l'Art. 

 - Així com qualsevol altra tasca que es considere d’interès col·lectiu i que puga millorar 
el funcionament i el compliment d'obligacions del Departament d’Història de l’Art. 

 

- El projecte de col·laboració individual serà dirigit per la direcció del Departament 
d’Història de l’Art, en aquest cas la professora Yolanda Gil Saura i haurà de presentar-
se imprès en la Secretaria administrativa del Departament d’Història de l’Art de la 
Universitat de València abans de les 10.00 hores del divendres 24 de setembre de 
2021. D'aquesta manera, serà avalat i puntuat oficialment per Junta Permanent/Consell 
del Departament, d'acord amb l'especificat en l'article 12 de la convocatòria. L'avaluació 
del projecte per part del Departament serà comunicada per escrit a les persones 
interessades al llarg dels dies següents perquè puguen tancar la sol·licitud telemàtica 
abans del termini límit (30 de setembre de 2021, inclusivament). 

 

- https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/masteres-oficiales/becas-
ayudas/ministerio-educacion/beca-colaboracion-1286073494198.html 

 

València, 28 de juny de 2021. 
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