36è Curs Anual de Drets Humans 2018.
DRETS HUMANS DAVANT ELS EXTREMISMES Y LA
DISCRIMINACIÓ

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE LA PRÀCTICA AL SÍNDIC DE
GREUGES DE CATALUNYA

Institut de Drets Humans de Catalunya - IDHC

L’IDHC en el marc del Curs Anual, ofereix als seus alumnes la possibilitat de
realitzar unes pràctiques al Síndic de Greuges.

Per això els alumnes de la present edició del Curs, haurà d’assistir un mínim de 10
dies i realitzar un treball de recerca, que serà valorat per un tribunal format per
membres de l’IDHC i el Síndic de Greuges.

1.- Informació general sobre els treballs
•
•

Una pràctica de sis mesos de duració en el Síndic de Greuges de
Catalunya, preferiblement per llicenciats en dret o ciències polítiques.

Tres visites d’estudis d’una setmana de duració a la seu del Consell
d’Europa i el TEDH a Estrasburg (del 8 al 12 d’octubre de 2018).

2.- Temàtica

Qualsevol treball presentat haurà de tractar la temàtica dels drets humans en
general, i en concret, sobre algun tema abordar durant el Curs.

En el cas de la pràctica al Síndic de Greuges, el treball haurà de cursar sobre

qualsevol aspecte relacionat amb la protecció dels Drets Humans en les
Administracions Públiques, i especialment abordar alguna temàtica tractada per la

pròpia institució del Síndic. Les persones que opten per aquesta pràctica, hauran

de dominar el català, i es valorarà positivament la llicenciatura en dret o ciències
polítiques.

3.- Format
•
•
•
•
•

Ells treballs tindran que tenir una extensió màxima de 30 fulles.
S’escriuran amb Times New Roman 12 i espai a 1’5.
Poden estar escrites en català o en castellà.

En el treball constarà la bibliografia emprada per a la seva realització.

Es tindrà que entregar 2 exemplars a màquina u ordinador i una còpia en

digital a cursdretshumans@idhc.org dins del termini de presentació del

treball.

•

S’adjuntarà amb el treball una còpia del currículum vitae.

4.- Altres consideracions
•
•

No s’admeten treballs col·lectius.

•

rigor científic i la bibliografia utilitzada.

•

escolliran a la persona guanyadora.

•

Es valorarà l’originalitat i l’actualitat del tema, l’estructura del treball, el
L’IDHC, juntament amb una persona de l’oficina del Síndic de Greuges,
L’IDHC es reserva la facultat de publicar els treballs guanyadors.

L’IDHC es posarà en contacte amb la persona guanyadora, qui mantindrà

posteriorment una entrevista amb l’Oficina del Síndic per tal de concretar el

•

format i contingut de les pràctiques.

Un cop publicat el nom de la guanyadora o guanyador, l’IDHC guardarà una
còpia de tots els treballs als seus arxius, i la resta de còpies podran ser

•
•

recollides pels autors a la seu de l’IDHC.

La concessió de la pràctica pot comportar una col·laboració en les activitats
de l’IDHC, a concretar en cada cas, però no obliga a cap de les parts.

L’IDHC es reserva el dret de deixar vacant la pràctica en cas de que la

qualitat dels treballs presentats no compleixi amb els requisits abans
•

esmentats.

Aquestes pràctiques són remunerades, 1000 euros, pel temps de durada de
pràctiques, 6 mesos a convenir entre les parts.

El termini de presentació dels treballs finalitzarà el dimecres 30 de maig de
2018. Els nombres dels guanyadors i/o guanyadores es donaran a conèixer una
vegada reunit el tribunal, i es publicarà a la pàgina web.

