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L’IDHC en el marc del Curs Anual, ofereix al seu alumnat la possibilitat de realitzar 

tres visites d’estudis al Consell d’Europa i el Tribunal Europeu de Drets 

Humans (TEDH).   

 Les visites estan dotades amb una ajuda econòmica de 500€ per a sufragar 

les despeses de viatge, allotjament i manutenció que la persona beneficiària 

haurà de gestionar per a la realització de l'estada. És responsabilitat de la 

persona beneficiària organitzar el viatge. No obstant això, l'agenda de la 

visita serà elaborada pel IDHC. 

 La visita, d’una setmana de duració, està prevista del 27 de setembre a 

l'1 d'octubre del 2021 (dates subjectes a modificacions, segons la situació 

sanitària i les restriccions de mobilitat en el moment). 

1. Requisits  

 Per a sol·licitar la borsa de visita, s’haurà de donar seguiment al/-s mòdul/-

s del curs, i realitzar un treball de recerca, seguint les indicacions del punt 

3.1. 

 Les persones que opten a aquesta borsa de visita d’estudi a Estrasburg no 

podrà optar a la pràctica del Síndic de Greuges.  

 

2. Selecció  

Una comissió d'adjudicació formada per membres de l’IDHC i de l’ACCD serà 

l'encarregada de seleccionar a les persones beneficiàries a partir de la valoració 

dels treballs presentats. 

 

Es valorarà especialment l'originalitat i l'actualitat del tema, l'estructura del 

treball, el rigor científic i la bibliografia utilitzada. 

 

3. Treball  

3.1. Temàtica  

El treball hauran d’abordar algun aspecte relacionat amb els drets humans i el 

Consell d’Europa.  

 



3.2. 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 empleada per a la seva realització.  

 

4. Presentació i comunicació de la concessió  

 

Els treballs hauran de presentar-se abans del dijous 3 de juny de 2021.  

 Es tindrà que entregar una còpia en digital a cursdretshumans@idhc.org.  

 S’adjuntarà amb el treball una còpia del currículum.  

 El nombre de les persones beneficiaries es comunicarà una vegada la 

comissió d’adjudicació s’hagi reunit i es publicarà a la pàgina web.  

 L’IDHC es podrà en contacte amb les persones beneficiaries per tal d’iniciar 

l’organització del viatge.   

 

5. Altres consideracions  

 L’elecció d’una de les ajudes exclourà la possibilitat de concursar en les 

altres.  

 No s’admeten treballs col·lectius.  

 L’IDHC es reserva la facultat de publicar els treballs guanyadors.  

 El tribunal reserva el dret de deixar vacant les visites d’estudi en el cas de 

que la qualitat dels treballs presentats no compleixi amb els requisits abans 

mencionats.  
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