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

El passat 24 d’abril de 2013 es varen convocar les ajudes per estades breus de joves
investigadors convidats en el sentit següent:

Entre els requisits establerts, els candidats havien de ser doctors amb un currículum excel~lent i

que facin la seva tasca professional en universitats o centres d’investigació estrangers. Els
investigadors convidats han d’haver llegit la tesi doctoral amb posterioritat a l’any 2006.

Podien presentar les soFlicituds els professors de la UIB, a través deis departaments, ¡ els
investigadors deis instituts de recerca a través deis mateixos instituts. El termini de presentació
de soFiicituds fou dei 24 d’abril al 24 de maig de 2013.

La convocatória marcava que la durada mínima de les estades havia d’esser de tres setmanes ¡
la máxima de tres mesos. Així mateix les estades s’han de realitzar dins el segon semestre de
2013.

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

Tal com marcava el punt 2 de la convocatória, totes les sol licituds foren avaluades per la
Comissió Avaluadora de l’OSR que es va reunir en data 5 dejuny de 2013. La comissió, un
cop revisades les soFlicituds presentades ¡ el compliment deis requisits establerts a la
convocatória, va decidir proposar els candidats que s’adjunten a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

La Comissió, un cop avaluades les soliicituds segons a la convocatória publicada en data 24
d’abril de 2013 ¡ aplicant la baremació estabierta a la convocatória, decideix avaluar
desfavorablement les següents soFiicituds.

- Konstantin Pichugin, Elçin Tan, Laja Arnaus Cii, Monica-Aceta Turturean ¡ Andrea E.
Murray.

El Consell de Direcció, en la seva reunió del 18 de juny de 2013 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 Resoiució es poden
impugnar en els casos ¡en la forma establerts perla Liei 30/1992, de 26 de novembre, de Ñgim
jurídic de les administracions púbiiques i del procediment administratiu comú.

El Vicerector d’InvestiMatial~ Postgrau,

Palma, 19 de juny de 2013



Joves doctors convidats (sepon semestre 2013)

Investigador Departanient / Institut Jnvestigador convidat Centre País Inici Fi Dotació

Maxi San Miguel IFISC Bruno Gonçalves CNRS França 1 dejuliol de 2013 31 dejuliol de 2013 2.000,00
Charles University of

José M. Estela Química Burkhard Horstkotte Prague República Txeca 1 dejuliol de 2013 31 d’agost de 2013 4.000,00
Universidade Federal da

Victor Cerdá Quimica Lindomar Portugal Bahia Brasil 1 dejuliol de 2013 31 dagost de 2013 4.000,00
University of California-

Carmen Rosselló Quimica CalI Michelle Bornhorst Davies EUA 1 de novembre de 2013 15 de desembre de 2013 2.967,74
Rodrigo Picos Física Jawar Ghommam University of Carthage Tunisia 14 doctubre de 2013 4 de novembre de 2013 1.427,97
Damiá Gomis IMEDEA Fanny AdIofí CNRM França 1 «octubre de 2013 30 de novembre de 2013 4.000,00
Pedro Guijarro Filologia Espanyola, Moderna i Clássica Nadine Bichier University of Wüppertal Alemanya 9 de setembre de 2013 21 «octubre de 2013 2.821,50
Antoni Buades Ciéncies Matemátiques i Informática Gabrielle Facciolo ENS Cachan França 1 de setembre de 2013 31 d’octubre de 2013 4.000,00


