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ACCEPTACIÓ
Accepto les condicions de la beca de treball de recerca (BTR) en el camp de
l’arqueologia clàssica de l’ICAC per a l’any 2011, (convocatòria publicada el 13 de
setembre de 2011 al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 5962).
a)

Acceptar les condicions d’aquesta convocatòria, així com les normes de règim intern que l’ICAC pugui
establir.
b) Compulsar les fotocòpies annexades a la sol·licitud a la secretaria de l’ICAC o pels mitjans previstos
en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
c) Contractar personalment una pòlissa o estar en possessió d’una assegurança d’assistència sanitària
per al temps de durada de la beca.
d) Comunicar a l’ICAC l’acabament del treball de recerca, així com qualsevol modificació de les dates en
què es durà a terme.
e) Seguir les indicacions del tutor que serà nomenat per l’ICAC amb l’objectiu de portar el seguiment de
la beca.
f) Seguir, durant el curs 2011-2012, els estudis del Màster oficial d’arqueologia clàssica en què estigui
matriculat.
g) Col·laborar en altres programes i projectes de l’ICAC i en el conjunt d’activitats generals de l’Institut.
h) Assistir a les activitats científiques que organitzi l’Institut i a les quals pugui accedir gratuïtament.
i) Presentar a l’ICAC, coincidint amb la finalització de la beca i independentment de la causa que la
motivi, una memòria del treball realitzat durant el període global becat.
j) Presentar a l’ICAC una còpia del treball de recerca elaborat.
k) Fer constar, en el treball de recerca realitzat, "Amb el suport de l’Institut Català d’Arqueologia
Clàssica".
l) Conservar els justificants originals i la resta de documentació relacionada amb la beca durant un
període mínim de 5 anys. Aquesta documentació podrà ser requerida per l’ICAC.
m) Comunicar, si s’escau, la renúncia a la beca mitjançant escrit motivat adreçat a la directora de
l’Institut.

Signatura

.................................., a .............. de 2011
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