AJUT DE SUPORT A LA COORDINACIÓ POSTGRAUS Curs 2016-2017
Denominació

Suport a la coordinació de la MÀSTER TIPOGRAFIA AVANÇADA

Nº d’ajuts

Un ajut.

Es convoca en cas que l’ocupació de places sigui completa (26 places –computant com a
1, les places de màster, 0.87 la de diplomatura de postgrau; 0.57 curs de disseny de
pàgina, i 0.17 curs de disseny de pàgina-). En el cas de ser menys alumnes, es valorarà un
ajust d’hores de dedicació.

Hores de
dedicació
Durada

60h

Distribució
horària
Ubicació i
adreça

Flexible i depenent de les necessitats del postgrau.

Borsa d’ajut

El 20% de les hores docents del curs (300h).
L’import és de 600 euros bruts subjectes a una retenció del 2% del IRPF
(distribuït en pagaments mensuals).

Responsable

Coordinador acadèmic del postgrau

Destinataris

Estudiants matriculats al màster o a la diplomatura de postgrau

Mèrits a tenir
en compte per
la selecció

−
−

La durada del postgrau: del 27 de setembre 2016 al 25 de setembre
2017.

EINA Centre universitari de disseny i art de Barcelona, adscrit a la UAB
Passeig de Santa Eulàlia, 25 – Barcelona 08017

−
−
−
Entrevista
prèvia
Competències a
desenvolupar

19-oct-16

Tenir experiència en coordinació i producció d’esdeveniments
Tenir coneixement d’idiomes d’ús habitual (català, castellà, anglès) i
capacitat per a redactar en aquests idiomes.
Tenir domini d’eines informàtiques i coneixement en l’àmbit del
disseny gràfic: Photoshop, Indesign, blogs…
Ser ex-alumne d’EINA
Estar matriculat de la totalitat dels mòduls (en cas de matriculació
modular)

Únicament si el coordinador acadèmic ho considera oportú.
Competències transversals:
− Capacitat de comunicació oral i escrita en la llengua nativa i en altres
llengües com ara l’anglès que permeti treballar en un context
internacional.
− Capacitat per treballar en equip i aptituds per al diàleg amb els
diferents agents i disciplines que poden intervenir en el
desenvolupament d’un projecte de disseny
− Capacitat d’iniciativa i esperit emprenedor
− Capacitat resolutiva i de presa de decisions
Específiques del postgrau:
− Capacitat per a l’aplicació de la il·lustració a projectes gràfics de

−
−
−

diversos tipus
Capacitats per a l’ús de programes informàtics de píxel i vectorials,
així como tècniques tradicionals i avançades d’animació
Capacitat per a la jerarquització i estructuració gràfica de la imatge
il·lustrada
Capacitat per a la preparació d’una exposició en grup, col·laboració
i divisió de responsabilitats

Activitat de
col·laboració

Les principals activitats a realitzar per l’alumne o alumna són:
− Documentar amb fotografia (i vídeo) si fos necessari, les classes,
activitats o treballs. I fer arribar aquesta documentació a l’arxiu del
centre.
− Passar les enquestes de valoració del professorat.
− Redactar continguts vinculats al curs i els seus participants o exparticipants, per publicar al blog i a les xarxes socials del centre.
− Ser vincle comunicatiu entre coordinador acadèmic o els professors i
els alumnes del curs per temes relacionats amb les classes.
− Ajut a l’organització i coordinació del muntatge i desmuntatge de
l’exposició final del postgrau en cas que n’hi hagi, o d’activitats
vinculades directament amb el màster.
En el cas que el coordinador consideri que no s’està complint amb les
tasques, es podrà comunicar a l’alumne l’anul·lació de l’ajut.

Data de
convocatòria i
procediment

Data de convocatòria: 25 octubre 2016.
Els interessants han de comunicar el seu interès de sol·licitud
enviant un coreu electrònic en el que s’exposin les motivacions i
adjuntar-hi tota aquella documentació que evidenciï els mèrits
mencionats (pes màxim 5 MB).
Cal enviar la documentació per correu electrònic a enric@enricjardi.com
amb còpia a postgraus@eina.edu.
La data límit per a la recepció de les sol·licituds és 31 octubre 2016. La
resolució es publicarà a partir de set dies naturals de la data límit de
presentació.

Resolució

La llista d’alumnes presentats es publicarà juntament amb la resolució
presa pel coordinador acadèmic (i que es farà constar a la propera acta
de la Comissió de docència).
Alumnes presentats:
1. ......
2. ......
3. ......
Selecció i justificació:
............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

19-oct-16

