
Seminari Informal
de Matemàtiques de Barcelona

Des de l’organització del Seminari Informal de Matemàtiques de Barcelona us convidem a
la Taula rodona d’orientació d’ajuts predoctorals que se celebrarà el proper dimecres
4 de maig de 2022 a les 12:00 (amb el coffee break a les 11:40). L’acte se celebrarà a l’aula
B1 de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona i
es retransmetrà per Zoom (l’enllaç apareixerà a https://ub.edu/simba el mateix dia).

El propòsit de la xerrada és resoldre els dubtes i inquietuds sobre ajuts predoctorals.
També donarem una visió des de dins dels programes de doctorat de matemàtiques que hi
ha les diverses universitats catalanes, aix́ı com dels màsters. Convidem als assistents a en-
viar preguntes per avançat, amb la possibilitat de l’anonimat, en aquest formulari (https:
//forms.gle/Swma3apYrZCaWCxEA) i els participants de la taula les respondran.
Els participants de la taula rodona són:

• Clara Cuf́ı (UAB)

• Ainoa Murillo (UB)

• Aina Ferrà (UB)

• Pau Mir (UPC)

• Enric Florit (UB)

La sessió es desenvoluparà de la següent manera:

• Breu presentació dels ajuts i programes de doctorat a Catalunya i Espanya.

• Experiència i trajectòria dels membres de la taula rodona.

• Torn obert de preguntes.

Després de la sessió us animem a dinar amb els membres de la taula i del SIMBa per a una
discussió més relaxada.

Si voleu rebre informació dels pròxims seminaris us podeu subscriure a la nostra llista de
correu: https://eepurl.com/dqrTP1. Us en podreu donar de baixa en qualsevol moment fent
clic a l’enllaç que us arribarà al correu de confirmació.

El seminari SIMBa té el suport de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de
Barcelona, la Facultat de Matemàtiques i Estad́ıstica de la Universitat Politècnica de Catalunya,
el Departament de Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, el CRM, l’IMUB
i la BGSMath.

Per més informació, visiteu https://www.ub.edu/simba/.
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