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CONVOCATÓRIA D'AJUDES PER A ELAEORAR TESIS, TREBALLS FI DE GRAU
(TFG), TREBALLS Fr DE MASTER (TFM) MEMÓRrES D'TNVESTTGACTÓ EN

VATENCñ l2}L6lt7l

El Vicerectorat de Cultura ¡Extensió Un¡versitária, amb la finalitat d'estimular l'ús del
valenciá en l'ámbit de la recerca, fa una convocatória pública per a la concess¡ó d'ajudes a
l'elaboració en valenciá de tesis, treballs fi de grau, treballs fi de máster ¡memóries
d'investigació o equivalents d'estud¡antat de la Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Les quantitats máximes que es podran concedir seran de 400 € per a tes¡s ide 150 € per a

balls fi de grau, treballs fi de máster i memóries d'investigació o equivalents. La

qúantitat disponible per a l'any 2017 és de 1.500 €.

Les persones interessades a rebre aquestes ajudes hauran de presentar, en els Registres

ls o auxiliars, una instáncia adregada al Vicerectorat de Cultura ¡ Extensió
r¡a. El term¡ni de presentació de sol.licituds finalitza el 15 de febrer de 2017 i la

concessió de les ajudes es resoldrá d¡ns el quart trimestre de l'any 2017.

Per a poder rebre alguna d'aquestes ajudes és necessari que des de l'Oficina de Cultura,
Extensió Universitária iPromoció Lingüística s'haja revisat la qualitat lingüística del text. Si

el treball es publica, s'haurá de fer constar que ha rebut una ajuda de la Universitat Miguel
Hernández d'Elx per a l'elaboració de tesis ¡treballs o projectes en valenciá.

Després de defensar el treball amb éxit, els sol'licitants, per a poder rebre I'ajuda, hauran
de presentar en l'Oficina de Cultura, Extensió Universitár¡a iPromoció Lingüist¡ca una

fotocópia de la resolució del tribunal, o document equivalent, i un exemplar del text, que

será retornat Dosteriorment a l'autor/a.

Resolució de les ajudes: La comissió que ha de resoldre les sol.licituds estará formada per
la Vicerectora d'Estudis, el Vicerector de Planificació, la Vicerectora de Cultura i Extensió

Universitária ¡ la Gestora de Promoció del Valenciá, que fará de secretária. El cr¡ter¡ per a

la concessió d'ajudes será el següent:

VICERECTORAT DE CULTURA I EXTENSIÓ UNIVERSITARIA
Av. Universitat, SN (Edif. Rectorat i Consell Social)

03202 ELX
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Correcció gramatical iortográfica en l'ús del valenciá (máxim de 5 punts

sobre 10)

Domini técnic de la llengua de la titulació corresponent en valenciá (máxim

de 3 punts sobre 10)

Extensió del treball (máxim de 2 punts sobre 10)

Elx, 11 de gener de 2017
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