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Protocol per acollir professors i investigadors visitants  
 
El Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de 

Barcelona vol incentivar i facilitar l’acollida de tots aquells professors o 

investigadors d’altres institucions que estiguin interessats a fer una estada de 

recerca al nostre Centre. 

 

Els investigadors visitants poden ser convidats directament per algun membre del 

Centre o bé demanar ser acollits i, en aquest cas, l’acceptació de la seva estada 

estarà subjecta al vistiplau de la direcció del Centre, que haurà d’avaluar la 

proposta i designar un responsable d’acollida.  

 

Per agilitar la tramitació de l’estada, recomanem preparar les visites amb antelació, 

cosa que ens permetrà coordinar espais i estades de manera òptima. Es proposa a 

tots els investigadors que vulguin acollir-se a aquesta modalitat de col·laboració 

amb el Centre seguir el procés següent:  

 

 

1. Cal que el professor o investigador visitant enviï al Centre la informació 

següent:  

 

 Dades bàsiques  

o Nom i cognoms 

o Departament o Universitat de procedència 

o Posició/categoria acadèmica 

 Període d’estada 

 Breu currículum acadèmic 

 Breu descripció del seu projecte de recerca 

 Professor o investigador d’acollida 
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2. Tràmits administratius 

 

 Si l’investigador visitant ho sol·licita, el director del Centre farà arribar una 

carta d’acceptació/invitació a l’investigador. 

 Al final de l’estada, el director demanarà a l’investigador visitant que faci 

una presentació oberta al públic sobre la recerca que du a terme. 

 Un cop finalitzada l’estada, el director del Centre remetrà una carta 

d’acreditació de l’estada/presentació de l’investigador.  

 

 

3. Recursos a disposició dels visitants 

 

El Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de 

Barcelona proporcionarà als investigadors visitants accés als següents recursos:  

 

 Espai de treball (en funció de la disponibilitat) 

 Fonts bibliogràfiques presencials i en línia de la Universitat de Barcelona 

o L’investigador ha d’omplir el següent formulari: 

http://www.ub.edu/uri/professorsNOUB/mobilitat_docent.htm 

 Accés a Internet 

 Cursos d’introducció a la llengua catalana del Serveis Lingüístics de la 

Universitat de Barcelona 

 Direcció de correu electrònic propi de la Universitat de Barcelona 

 Servei d’Esports de la Universitat de Barcelona  

 

 

 

 

 

http://www.ub.edu/uri/professorsNOUB/mobilitat_docent.htm
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4. Interacció del cos acadèmic amb l’investigador 
 

Per treure el màxim profit de les estades de professors i investigadors externs, el 

Centre fomentarà la participació dels visitants en les diferents activitats 

acadèmiques que tinguin lloc durant les seves estades: seminaris de formació 

doctoral, conferències, jornades, congressos, etc.  

 

5. Remuneració  

La col·laboració amb el Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació com a 

investigador visitant no contempla cap tipus de remuneració econòmica ni 

allotjament per part de la Universitat de Barcelona. 

 

 

De la coordinació de les estades de professors i investigadors visitants se 

n’encarrega l’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals (Tel. 35381), 

concretament la Sra. Maria Mercedes Zamora (mzamora@ub.edu).  

 

 

http://www.ub.edu/uri/welcome_es.htm
mailto:mzamora@ub.edu

