Acord pel qual s’assignen els ajuts per a la realització d’accions per a l’impuls del prestigi
acadèmic i social dels estudis oficials de la UdL, convocatòria 2021, dins el marc del Programa
d’accions per a l’impuls del prestigi acadèmic i social dels estudis oficials de la UdL

D’acord amb l’apartat 11 de la convocatòria 2021 del Programa d’accions per a l’impuls
del prestigi acadèmic i social dels estudis oficials de la UdL (acord núm. 78/2021 del
Consell de Govern de 22 d’abril de 2021), i a proposta de la Comissió d’Ordenació
Acadèmica,

S’ACORDA:
-

Concedir els ajuts que es detallen a l’Annex 1.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Lleida, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació de la resolució
en el Tauler electrònic de la Seu electrònica, tal com disposen els articles 8.3, 46.1 i 14.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, les persones interessades poden optar per interposar contra aquest acord
un recurs potestatiu de reposició, en el termini d’un mes, davant la vicerectora. En aquest
cas, no es pot interposar el recurs contenciós administratiu anteriorment esmentat mentre
no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb el que
disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

Jaume Puy Llorens
President del Consell de Govern

Annex 1
Total import
concedit

Finançament
VOAQ (60%)

Cofinançament
centre
(25%+15%*)

Estratègies EPS: transició cap a l’escenari de docència Post-COVID

14.666 €

8.800 €

5.866 €

Accions de millora en la difusió de les titulacions i en els equipaments TIC per la
docència a l’ETSEA

14.013 €

8.408 €

5.605 €

FDET

Acció estratègica de difusió i promoció de les titulacions de grau i dobles titulacions de
grau de la FDET entre l’estudiantat de Secundària i millora dels espais docents de la
FDET

13.040 €

7.824 €

5.216 €

FEPTS

Disseny i implementació d’un espai STEM a la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball
Social

13.999 €

8.400 €

5.600 €

FL

Projecte per a l'impuls del prestigi acadèmic i social de la Facultat de Lletres de la UdL

13.277 €

7.966 €

5.311 €

FIF

Reforma i millora dels espais per fer una docència teòrico-pràctica més adaptada a
metodologies docents participatives i pròximes a la realitat professional

13.283 €

7.970 €

5.313 €

FM

a) Ajuts per a la presentació dels Treballs Finals de Grau i de Màster a congressos
nacionals als estudiants amb millor expedient acadèmic dels graus de Ciències
Biomèdiques i Nutrició Humana i Dietètica, i del màster en Investigació
Biomèdica. Ajut per a la preparació de candidats a places de formació sanitària
especialitzada (FSE) a l’estudiant amb millor expedient acadèmic del grau de
Medicina. (Article 3.b)
b) Ajut per l’adquisició de material de simulació pediàtric per la realització de
pràctiques com a mètode interactiu d’ensenyament d’habilitats clíniques a
estudiants del grau de Medicina. (Article 3.a)

13.962 €

8.377 €

5.585 €

Centre
EPS
ETSEA

Proposta

* El percentatge del 15% serà retornat pel Vicerectorat (total o parcialment) al final del projecte en funció del grau d'assoliment de les accions proposades
pel centre

