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1Tota la informació es comunicarà a través d’aquesta direcció de correu electrònic. 

2L'alumnat predoctoral (excepte els contractes JUNIOR de l'IdISBa de la convocatòria ITS 2018), podrà gaudir d'una bonificació 
del 50% de l'import de la inscripció sempre que reuneixin els requisits establerts. Aquest ajut serà cofinançat per l'IdISBa i la UIB-
Banco Santander. 

Requisits per tenir dret a la bonificació: 

- Estar matriculat a un programa de doctorat.
- Tenir relació contractual amb la UIB o amb l’IdISBa.
- Justificar l’ús d’animals d’experimentació al seu projecte de doctorat.

Per a realitzar els cursos, es requerirà la documentació acreditativa que demostri estar en possessió dels requisits indicats a 
l’article 8 de l’Ordre ECC/566/2015 (fotocòpia de la titulació acadèmica requerida i de les capacitacions en matèria 
d’experimentació animal que es posseeixin).  

A més, els alumnes amb dret a bonificació hauran d’aportar: 

- Comprovant de la matrícula al curs de doctorat
- Còpia del contracte
- Certificat del director de tesi de l’ús d’animals d’experimentació al projecte de doctorat.

3Els alumnes que elegeixin els cursos per a les funcions a+b+c o a+b+c+d, a més de realitzar pràctiques obligatòries amb 
rosegadors i conills, hauran de seleccionar un dels dos models d’experimentació proposats (porcs o peixos). Tindran prioritat en 
la selecció d’aquestes espècies les persones que desenvolupin el seu treball experimental en aquestes espècies en concret.

FULL D’INSCRIPCIÓ AL CURS D’EXPERIMENTACIÓ ANIMAL 

DADES DE L’ALUMNE/A: 

Nom i cognoms: 
DNI/Passaport: 
Edat: 
Telèfon: 
Correu electrònic1: 
Formació acadèmica: 

DADES PROFESSIONALS: 

Situació professional: 
Data inici: Data finalització: 
Institució: 
Dept./Unitat/Servei: 
Grup d’Investigació: 

CURS A REALITZAR: 

Curs2 �  Funcions a+b+c �  Funcions a+b+c+d �  Funció d

Opció Pràctiques3 �  Porcs �  Peixos
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EXPLICAR ELS MOTIUS PER REALITZAR EL CURS (Ajustar-se a l’espai, Arial 10): 
(Incloure informació sobre la participació en projectes concedits o sol·licitats que impliquin experimentació 
animal. Indicar el títol del projecte, referència, investigador principal i espècies amb les quals es pretén 
treballar) 
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