
 
 

 

Borses Ferran Sunyer i Balaguer 2012 
 
La Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, amb la col·laboració de Birkhäuser 
Verlag, convoca les Borses Ferran Sunyer i Balaguer, ofertes als millors 
projectes d’estudi o de recerca matemàtica relacionats amb la tesi 
doctoral. 
 
Sol·licitants 

 Estudiants de doctorat de matemàtiques o de disciplines afins d’una universitat dels 
Països Catalans, en el tram final de la tesi doctoral. 

 
Objectiu 

 Reforçar la seva formació en recerca 
 
Materialització de l’objectiu 

 Estada d’1 i 3 mesos d’estudi o de recerca en una institució fora de l’àmbit geogràfic de 
la universitat d’origen o també, en el cas de posseir el títol de doctor en el moment 
d’iniciar l’estada, en el Centre de Recerca Matemàtica. 

 Les estades s’hauran d’iniciar entre l’1 d’abril i l’1 de desembre de l’any de la 
convocatòria. 

 
Condicions de les borses 

 La Borsa FSB és compatible amb les beques i contractes tant predoctorals com 
postdoctorals, però no amb els ajuts de les administracions públiques per a la mateixa 
estada de recerca objecte de la beca. 

 La dotació de cada borsa és de 1.320 euros mensuals durant el període objecte de 
concessió.  

 
Comitè de selecció 

 Constituiran el comitè de selecció els matemàtics membres del Patronat de la Fundació 
Ferran Sunyer i Balaguer. 

 
Sol·licituds 

Documentació 

o Formulari de sol·licitud (disponible a http://ffsb.iec.cat). 
o Currículum vitae del candidat. 
o Document acreditatiu o declaració del director de tesi que acrediti que la 

persona candidata compleix les condicions establertes en la convocatòria. 
o Projecte d’estudis o de recerca, amb el vist-i-plau del director de tesi (màxim 2 

pàgines). 
o Document emès per la institució receptora, acreditant l’acceptació del candidat 

si li és concedida una Borsa Ferran Sunyer i Balaguer. 
Presentació de les sol·licituds 

o Trametre abans del dia 28 de febrer a les 2 de la tarda 
 El formulari de sol·licitud per fax al número 932701180. 
 La resta de documentació per correu electrònic a l’adreça ffsb@iec.cat 

(escanejant els documents que calgui). 
 
Resolució de la convocatòria 

 Durant la segona quinzena de març de 2012. 
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