CONVOCATÒRIA DE PROJECTES DE BECA DOCTORAL
IBUB 2010

La promoció de la recerca interdisciplinària és una activitat estratègica
dins els objectius de l’Institut de Biomedicina de la UB (IBUB). En aquest
sentit, i en compliment dels objectius i Contracte-Programa 2010 segons es
va informar en la darrera reunió del Consell de Direcció de l’IBUB, es
convoquen 2 ajuts de finançament de beca doctoral per a projectes de Tesi
a realitzar en col·laboració entre equips de l’IBUB.

Procediment
El procediment a seguir per part dels equips de recerca de l’IBUB per a
sol·licitar aquests ajuts serà el següent:
- els equips de recerca interessats hauran de formalitzar la sol·licitud
mitjançant la complimentació de l’imprès adjunt. Aquesta
sol·licitud haurà d’incloure:

a) el projecte de recerca per al que es sol·licita l’ajut, entenent que
es correspon a les tasques pròpies a desenvolupar en una Tesi
doctoral
b) la signatura de dos investigadors membres de diferents grups de
l’IBUB, els quals, en règim de co-direcció, dirigiran la Tesi objecte
de l’ajut
c) El vist-i-plau del cap del grup de recerca al que pertanyen els
investigadors de l’IBUB i la constància documental (número de
projecte finançat, o altra documentació) de l’existència de
finançament per a les despeses del projecte a desenvolupar.

d) un escrit d’autorització signat pels co-directors proposats per a
poder consultar des de l’IBUB el seu CV, tal i com consta en les
dades de la UB (GREC)

Avaluació i resolució
La resolució dels projectes de Tesi a finançar serà efectuada per part de la
Direcció de l’IBUB tenint en compte els resultats de l’avaluació científica
de les propostes realitzada per una comissió assessora externa, tal i com
indica el Reglament de l’IBUB, i un cop escoltada la Comissió Permanent
de l’IBUB.
La resolució tindrà en compte la qualitat científica de la proposta i el CV
dels investigadors que la proposen, així com la seva adequació als objectius
estratègics de l’IBUB de promoció de la transversalitat i interdisciplinaritat
en recerca en Biomedicina.

Convocatòria pública de les beques
Un cop resolts els 2 projectes de Tesi a finançar es procedirà a la
convocatòria pública de les 2 beques fent esment del títol del projecte al
que s’adscriuran.. Aquesta convocatòria seguirà els procediments de les
“Beques de Col·laboració en Projectes d’Investigació” (vegeu bases
generals d’aquest tipus de beques a http://convocatories.ub.es/bepj ) i les
beques tindran una dotació econòmica de 1.100,-euros mensuals.
Les beques seran anuals amb 3 renovacions possibles, fins a un màxim de 4
anys totals de beca, sempre en funció de la disponibilitat econòmica de
l’IBUB donada pel seu Contracte-Programa.
La Comissió per atorgar les beques als sol·licitants estarà formada pel
Director de l’IBUB, o persona en que delegui, els dos co-directors del
projecte de Tesi i el gestor del Departament al qual està adscrit el director
de l’Institut, que actuarà de secretari/secretària.

Seguiment
El becari/a objecte de l’ajut presentarà un informe anual de les tasques
realitzades acompanyat per un informe dels seus co-directors. La Direcció
de l’IBUB podrà proposar la renovació o no en funció del compliment de
les tasques del projecte proposades.
Es farà constar el suport de l’IBUB en els treballs que es facin públics en
relació als resultats científics obtinguts en la realització del projecte així
com en la memòria de la Tesi.

Lloc de presentació i terminis
Les sol·licituds dels projectes es realitzaran a la secretaria de l’IBUB,
Departament de Bioquimica i Biologia Molecular, Facultat de Biologia,
Edifici Nou, Planta –2 amb el termini màxim de l’1 de Juliol de 2010.
Per a qualsevol consulta adreçeu-vos a Judit Agustí (juditagusti@ub.edu)
o, en la seva absència, a Dolors Rodriguez (dolorsrodriguez@ub.edu).

Es preveu efectuar la resolució de la proposta dels projectes als que
s’atorga l’ajut a finals de juliol.

