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  Fons de recerca universitària: accés i gestió 

Destinataris: 

PDI 

Modalitat: 

En línia 

Llengua: 

Espanyol 

Duració: 

12 h 

Destinataris: perfil professional 

PDI de la Universitat de València de tots el grups i escales 

Calendari de realització 2a Edició 

Sessió Data Horari Lloc 

1a 05/11/2021 09:00 - 12:00 
En línia 

2a 08/11/2021 12:00 - 15:00 

3a 12/11/2021 09:00 - 12:00  

4a 15/11/2021 12:00 - 15:00  

Formació síncrona 

Nota: Donada la temàtica del curs, i atesa l'evolució de la pandèmia, les sessions podran canviar de síncrones a 
presencials intentant mantenir, en qualsevol cas, la programació de dies i horaris establerts i segons el criteri del 
professorat. 

 

Professorat responsable 

Esther Escolano Zamorano 

Llicenciada en Dret. Llicenciada en Geografia i Història. Llicenciada en C. Polítiques. 

Doctora en Sociologia. 

Directora de l'Oficina de Control Intern de la UV. 

Professora associada de Dret Financer i Tributari 
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Objectius formatius i continguts 

OBJECTIUS 

Conèixer la diversa tipologia dels fons de recerca als quals poden accedir els investigadors/as universitaris. 

En relació amb els fons procedents de projectes de recerca, conèixer-ne els tràmits bàsics de la disposició: 

accés dels investigadors, despeses que poden realitzar-se, principals qüestions d’interès que planteja la 

seua gestió, justificació del seu ús i eventuals reintegraments. 

Contractes, convenis i altres vies de transferència de la recerca: elaboració i signatura d’aquests, gestió 

dels ingressos i despeses amb càrrec a aquests i retribucions del professorat. 

CONTINGUTS 

1. Els fons de recerca universitaris: tipologia, característiques i importància. 

2. Els projectes de recerca: 

2.1. Origen dels fons: organismes concedents. 
2.2. Característiques generals. 
2.3. Accés i concessió. 
2.4. Gestió de despeses amb càrrec a aquests. 
2.5. Justificació, control financer i reintegraments. 

3. Convenis i contractes de transferència de recerca: 

3.1. Elaboració i signatura. 
3.2. Gestió dels fons: ingressos i despeses. 
3.3. Retribucions de professorat. 

Competències que es desenvoluparan 

 Conèixer els fons de recerca universitària. 

 Aproximar-se a la gestió derivada d’aquests fons, tant administrativa com econòmica, i en relació a 
aquesta última, conèixer els ingressos i despeses que generen. 

 Abordar les principals qüestions pràctiques que cal conèixer sobre l’ús dels fons de recerca. 

Criteris i procediment d’avaluació de l’activitat 

Activitats pràctiques, qüestions i exercicis a realitzar durant l’acció formativa. 

Assistència, com a mínim, al 85% de les hores síncrones o presencials i fer les tasques obligatòries fixades en 

el programa o encomanades per el/la tutor/a o professor/a. 
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