
AXA RESEARCH FUND 
POST-DOCTORAL FELLOWSHIPS 

 
AXA Research Fund ha publicat una convocatòria de Post-doctoral Fellowships (enllaç a la 
informació). El finançament està previst per a recerca bàsica per a una millor comprensió de 
riscos relacionats amb les àrees: 'environmental risks', 'life risks', 'socio-economic risks' i 'the 
4th industrial revolution' (consultar les "Applications Guidelines"). 
 
La UB pot optar a dues beques, i cal seguir un procediment previ per seleccionar els candidats, 
que consistirà en: 

1. Els candidats han d'enviar a l'adreça recerca.europea@ub.edu, en format PDF, fins a 
les 12 h. del dia 26 d'octubre de 2016: 

- el formulari, emplenat i signat; 
- el seu CV, amb un màxim de 10 pàgines; 
- una carta de suport d'un investigador permanent de la UB (pot especificar-se a la 
carta, de manera opcional, el suport de la direcció del departament). 

2. El Vicerectorat de Recerca, Innovació i Transferència de la UB seleccionarà els 
candidats i s'introduiran les seves dades a l'aplicatiu corresponent d'AXA el dia 3 de 
novembre de 2016. 
 
3. El dia 9 de novembre de 2016, AXA comunicarà a la UB si els candidats poden 
presentar els seus projectes complets. En cas afirmatiu, la UB confirmarà a AXA el nom i 
el correu electrònic dels candidats. 
 
4. Des d’AXA enviaran un mail als candidats indicant que ja estan registrats, amb un codi 
i contrasenya per poder accedir a l’aplicació on hauran d'enviar la proposta de recerca 
completa i complimentar altres dades que demanin. El termini per fer aquests tràmits 
serà les 12 h. del dia 6 de desembre de 2016. 

La resta de dates i altres temes relatius al procediment d'AXA poden consultar-se a les 
"Applications Guidelines". 
 
Els candidats han de complir els següents requisits: 

- no poden tenir una vinculació institucional permanent; 
- han d'haver obtingut el seu primer PhD abans del començament de la beca i dins dels 3 
anys anteriors a la data límit per a la presentació de la proposta. 

Els criteris que es tindran en compte per a la selecció dels dos candidats de la UB seran: 

1. CV del/de la candidat/a. 
2. Any de lectura de la tesi. 
3. Projecte. 
4. Formació del/ de la candidat/a. 
5. Suport del departament. 

Poden trobar aquesta informació i l'imprès al "Portal de finançament de la recerca" i a la web 
de l'OPIR. 
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