
Convocatòria d’ajuts per a docència de professorat estranger a la UdL. 
Curs 2022/2023. 

Convocatòria d’ajuts per a docència virtual de professorat estranger a la 
UdL 

Dades del PDI de la UdL que sol·licita l’ajut 

Centre: 

Departament: 

Cognoms i nom: 

DNI: 

Adreça electrònica: 

Telèfon: 

Dades per a qui se sol·licita l’ajut 

 Institució estrangera d’origen: 

Centre i/ o departament: 

Cognoms i Nom: 

Número de passaport o DNI: 

Nacionalitat: 

Adreça electrònica: 
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Activitats per a les que se sol·licita l’ajut 

Dates i dades per a estades presencials 

Data d’inici: 

Data final: 

Nombre de dies totals: 

Nombre d’hores d’impartició de docència: 

Dates i dades per a estades virtuals 

Data d’inici: 

Data final: 

Nombre de sessions: 

Durada total en hores de les sessions: 

Activitats docents 

Titulació: 

Nom i tipus d’assignatura/-es (obligatòria o bàsica, optativa o transversal): 

Idioma d’impartició de docència: 

Realització d’activitats addicionals relacionades amb l’àrea de docència 

(tutories de TFG i TFM, revisió pla d’estudis, entre d’altres): 
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Cofinançament per part del centre de la UdL en què s’impartirà la docència

    

Sí  

Especificar concepte i quantitat:  

No 

Altres aspectes que vulgueu fer constar: 

 

 

 

 

 

Aquest imprès s’ha de signar electrònicament pel/la sol·licitant i pel /la 
coordinador/a de la titulació i ha d’anar acompanyat del Currículum Vitae del/la 
professor/a convidat/da. 
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