Investigació : Beques "Premi Europeu Carlos V Marcelino
Orella"
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de
Gramenet
Organitza: Organització Cultural
Tipus entrada al calendari: Investigació
Temàtica activitat del calendari: Beques, Europa, Investigació, estranger
Tags: beques, estranger, europa
Dates de realització

Del dimecres 18 de juliol de 2018 al dimecres 22 de agost de 2018
Dates d'inscripció

Del dimecres 18 de juliol de 2018 al dimecres 22 de agost de 2018
Descripció

La Fundació Yuste convoca deu "Beques Europees de Recerca i Mobilitat en Estudis
Europeus-Premi Europeu Carlos V Marcelino Orella" per a l'elaboració de treballs de recerca
amb el tema ‘La modernització i gobernanza del projecte europeu en un marc plural amb
valors i objectius compartits”, sobre la història, memòria i integració europea.
L'objectiu de la beca és finançar l'estudi i la recerca documental en l'àmbit europeu per a la
preparació de les contribucions que han de presentar-se al seminari doctoral Premi Europeu
Carlos V d'Estudis Pluridisciplinares sobre l'Europa Contemporània, l'elaboració dels treballs
de recerca, la mobilitat dels/de les investigadors/es per realitzar els seus treballs de recerca i
l'assistència a l'acte de presentació de la publicació de les recerques.

Requisits:
- posseir la nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea, d'un país pertanyent a
l'Associació Europea de Lliure Comerç (AELC), de l'Espai Econòmic Europeu (EEE), de països
candidats a l'adhesió a la Unió Europea; del sud-est d'Europa, d'Europa Oriental i Caucas, de
països socis mediterranis i països d'Amèrica Llatina;
- estar matriculat/da al programa d'estudis doctorals d'alguna universitat dels països
admesos com a elegibles en aquesta convocatòria i trobar-se en la fase de preparació de la
tesi doctoral en Història, Ciències Polítiques, Economia, Dret, i altres disciplines de les
Ciències Humanes i Socials, així com altres branques de la ciència, sobre un tema relacionat
amb l'objecte i orientació establertes en la convocatòria;
- acreditar el coneixement d'anglès o castellà amb un nivell igual o superior al B2 en cas que
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cap d'aquestes llengües sigui materna.

Termini de presentació de sol·licituds: fins al dia 22 d'agost de 2018

Més
informació:
http://www.fundacionyuste.org/premio-europeo-carlos-v/becas-premio-europeo-carlos-v/
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

https://www.barcelonesjove.net/node/79114
Data del document:

18.07.2018
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