Adreces d’interès

Que no t’espremin!!!

Ets estudiant de màster o
doctorat?
Estàs fent la tesi?

D-Recerca
http://d-recerca.org

http://www.udgdoc.org
associacio@udgdoc.org

FJI-Precarios
http://www.precarios.org

facebook.com/UdGdoc

UdG.doc
Associació de personal
investigador en formació vinculat a
la Universitat de Girona

Qui som?
Som un col·lectiu divers que engloba
totes aquelles persones vinculades a la
recerca i als estudis de màster i doctorat
de la Universitat de Girona. Això inclou
becaris/es

(pre-

contractats/es

Hem participat en les mobilitzacions

Com ho fem?

per

/

post-doctorals),
projectes

Universitats

o

senzillament

estudiants

i

investigadors

o
com

per
a

en contra les retallades pressupostàries

Informem dels drets i deures del
nostre col·lectiu.

Seguim lluitant per dignificar la nostra

Donem suport i assessorament en

professió!!!

relació als problemes burocràtics.
Reivindiquem

la

millora

de

les

Vols més informació?

condicions de treball i vetllem per la

La nostra adreça electrònica és

qualitat del doctorat a la UdG.

associacio@udgdoc.org

sense

remunerar.

Què fem?
L’objectiu de l’associació és vetllar pels
nostres drets i deures i millorar tant

i a la nostra plana web

De moment...

http://www.udgdoc.org

Hem instaurat els dijous taronges a la
Universitat de Girona (contacteu amb
nosaltres

si

voleu

samarretes

per

adherir-vos a aquesta campanya).

l’estat de la recerca com la qualitat dels
estudis de màster i doctorat a la
Universitat de Girona. Així com informar
als estudiants d’aquests i altres estudis.

Mantenim reunions amb l’equip de
Govern de la UdG.

Alhora també col·laborem amb altres

Participem, per mitjà del representant

associacions i col·lectius amb interessos

Govern

de

l’Escola

Hi trobaràs...
Subscripció a la llista de correu per
estar informat puntualment de tot el que
afecta al nostre col·lectiu.
Actes de les assemblees.

dels doctorands, en la Comissió de
de

Doctorat

Informació sobre el doctorat, beques i
contractes.
Recull de premsa.

(Reglament dels Estudis de Doctorat de

comuns de Catalunya i altres llocs de

l a UdG, Carta de Tesi, Reglament de

l’Estat Espanyol a través de D-Recerca i

Tesi en format d’articles, etc,).

FJI-Precarios.

a la UdG.

Orientació i respostes a les preguntes
més freqüents (FAQ).
Enllaços d’interès.

