
Universitat de les
Illes Balears

Resolució de la conccssió d’ajudes per estadcs breus de joves investigadors
convidats

El passat 21 de maig de 2012 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 curriculum
excellent 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 2005.

Podien presentar les sollicituds els professors de la UIB, a través deis departaments, i
els investigadors deis instituts de recerca a través deis mateixos instituts. El termini de
presentació de sollicituds fou del 21 de maig al 12 dejuny de 2012.

La convocatória marcava 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 2012.

La dotació máxima de les ajudes per fer les estades és dé’~:O00,00 euros al mes. La
Universitat de les Illes Balears subscriurá i’assegurança que pei1~oqui en aquests casos.

Tal com marcava el punt 2 de la convocatória, totes les soi~iicituds foren
la Comissió Avaluadora de i’OSR que es va reunir en data 25 de juny
comissió, un cop revisades les soi’licituds presentades i el compliment
establerts a la convocatória, va decidir proposar els següents candidats:

avaluades per
de 2012. La

deis requisits

Dotació total
(en euros)

Laura Hinojosa Reyes

Konstantin Pichugin

Facundo Luna

Marco Polin

Jukka-Pekka Onnela

Universidad Autónoma de
Nuevo León (Méxic)

Institut of Physies (Rússia)

Universidad Nacional de
Mar dei Plata (Argentina)

Universitat de Cambridge
(Regne Unit)

Universitat d’Harvard
(EUA)

3.068,81

4.000,00

2.333,32

1.354,83

1.399,99

Convidat Centre



Lindomar Portugal Universidad Federal de 3.935,48
Bahía (Portugal)

Així mateix la comissió decidí no proposar l’aprovació per part del Consell de Direcció
els següents soFlicitants:

- Angela Hof, per haver llegit la tesi doctoral en el 2005, per la qual cosa no compleix
el que s’especifica al punt 1 de la convocatória.

- Rosario Pozo, per no complir amb el que s’especifica en el punt 1 de la convocatória
en concret (...que facin la seva tasca professional en universitats o centres
d ‘investigació estrangers).

El Conseli de Direcció, en la seva reunió del 3 de juliol de 2012 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 Resolucio
es poden impugnar en els casos i en la forma establerts per la Llei 30 1992, de 26 de
novembre, de régim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratju comú.

La Vicerect ra d’Investigació,e
Palma, 6 de juliol de 2012


