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Resolució de la concessió d’ajudes per estades breus de joves investigadors convidats

El passat 26 de maig de 2011 es varen convocar unes ajudes per estades breus de joves investigadors
convidats.

Entre els requisits estabierts els candidats havien de ser doctors amb un currículum exceilent i que
fessin la seva tasca professional en universitats o centres d’investigació estrangers. Els investigadors
convidats havien d’haver llegit la tesi doctoral amb posterioritat a l’any 2004.

Podien presentar les sol-licituds els professors de la UIB, a través deis departaments, ¡ els
investigadors deis instituts de recerca a través deis mateixos instituts.

La convocatória marcava també que la durada mínima de les estades havia d’esser de tres setmanes i
la máxima de tres mesos. Així mateix les estades s’han de realitzar dins el segon semestre de 2011.

La dotació máxima de les ajudes per fer les estades és de 2.000,00 euros al mes. La Universitat de les
Illes Balears subscriurá l’assegurança que pertoqui en aquests casos.

Tal com marcava la convocatória totes les sol licituds foren avaluades per la comissió avaluadora de
l’OSR que es va reunir el dia 20 de juny de 2011. La comissió avaluadora, un cop revisats les
soliicituds presentades i el compliment deis requisits establerts a la convocatória va decidir proposar
els següents candidats:

Juan Santos Echeandía
Henry A. Vaquiro

Bruno Gonçalves
Jawhar Ghommam

Universitat
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Medical Research
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Recursos Biológicos

Universidad del Tolima
Center for Complex

Networks and Systems
Research

University of 7 November

El Consell de Direcció, en la seva reunió del 21 dejuny de 2011 va decidir acceptar aquesta proposta,
la qual es publicará a la página web i es comunicará als professors indicats.

La present Resolució i tots els actes administratius que es derivin d’aquesta Rcsolució
impugnar en els casos i en la forma establerts per la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comu.

La Vicerectora d’lnvestigació,

Palma, 2~l~ejuny de 2011
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