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1.
Curs postgrau Especialista en Agent d'Igualtat (6ª edició) 2015/2016.
Catàleg de formació Isonomia-Universitat Jaume I.
Oberta matrícula
Curs de Postgrau Especialista en Agent d'Igualtat -2015-2016Fundació Isonomia Universitat Jaume I de Castelló
Dates: octubre 2015 – juliol/setembre 2016
Modalitat: On line.
Durada: 33 ECTS
Díptic informatiu
Més informació del curs: aula del curs
Descarregar document processe de matrícula (pdf)
Més informació: formacioisonomia@uji.es

2.
Jornades de recerca de l'Institut Interuniversitari d'Estudis de
Dones i Gènere. IIEDG
Del 8 al 10 de juliol.
Inscripcions fins al 3 de juliol.
Tota la informació en: http://www.iiedg.org/recerca/terceres-jornades-derecerca-de-liiedg

3.

Convocatòria beques Duoda curs 2015-16 I

S'ofereixen 4 beques per a cobrir, parcialment, l'import de la matrícula per a
cursar el Màster en Estudis de la Diferència Sexual.
L'import de cadascuna de les ajudes econòmiques és de 300 euros i s'oferirà a
persones interessades a cursar, complet, el primer o el segon curs del Màster
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en Estudis de la Diferència Sexual o el Diploma de postgrau “La pràctica de la
diferència”.
Per a sol·licitar una de les beques has de:
1. Enviar per correu electrònic (a duoda2@ub.edu):
 Currículum vitae breu
 Carta de motivació
Indicant si optes a matrícula de màster o de postgrau
2. Enviar per correu certificat o missatgeria (a Duoda, Adolf Florensa 8,
primera planta, 08028 Barcelona), la documentació requerida per a formalitzar
la matrícula:
 Dos fotografies mida de carnet originals (no fotocòpies)
 Fotocòpia del DNI o passaport en cas de persones estrangeres
 Fotocòpia compulsada del títol universitari
Per a conèixer el programa, els requisits que ha de complir la documentació i
realitzar la preinscripció (si és que no l'has fet anteriorment) al Màster en
Estudis de la Diferència Sexual, pots consultar en:
http://www.ub.edu/duoda/web/es/cursos/6/
Termini de la convocatòria: del 2 al 27 de setembre de 2015.
Les beques s'atorgaran per a matrícula de curs complet (no per a matrícula per
mòduls).
Més informació en duoda2@ub.edu
www.ub.edu/duoda/web/es/cursos
https://www.facebook.com/duodadiferencia

4.

Suport a les sol·licituds de beca predoctoral

El GRC Creació i Pensament de les Dones dóna suport científic a sol·licituds
de beca predoctoral per a persones que reuneixin els requisits de la
convocatòria i tinguin un excel·lent CV amb la nota mitjana de llicenciatura /
grau i máster, així com la intenció de realitzar una tesi a la Universitat de
Barcelona dins dels àmbits de recerca en què excel·leixen les investigadores i
investigadors sèniors del GRC, és a dir, els estudis amb perspectiva de gènere
en els següents camps:



Literatura antiga, medieval, moderna
transmedial / Art, cinema, còmic
Producció filosòfica de les dones

i contemporània, narrativa
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Teoria feminista moderna i contemporània
Estudis LGTBIQ / Polítiques del desig
Estudis culturals / Cultura popular
Estudis postcolonials / Comunitat, nació / Literatura migrant
Modernitat i postmodernitat / Deconstrucció / L'experiència
contemporània del temps
Traducció i estudis feministes

Les persones interessades han d'enviar un missatge amb el seu CV i una
breu descripció del seu projecte de recerca a través de el formulari de
contacte abans del 20 de juliol de 2015.
Més informació: http://www.ub.edu/cdona/

5.

Nous cursos del Centre de Capacitació d'ONU Dones



Igualtat de gènere a nivell local a Amèrica Llatina i El Carib:
governabilitat democràtica i desenvolupament inclusiu
Per què ens preocupem per les cures: Curs moderat en línia sobre
Economia de les Cures

Es poden consultar en:
https://trainingcentre.unwomen.org/

6.
Curs d'Estiu "Feminismos, género y masculinidades", organitzat
per la Universitat Internacional d'Andalusia
Del 20 al 22 de juliol de 2015
Lloc: Seu de la Rábida (Huelva)
Adreça: Juan José Tamayo i Octavio Salazar
http://cursosdeverano.unia.es/item/feminismos-genero-y-masculinidades.html

7. UNU-GCM June Newsletter
http://ieg.ua.es/es/boletin-iuieg/boletin-2015.html

965 90 9658/ 965 90 9415
Campus de Sant Vicent del Raspeig.
Ap. 99 I-03080 Alacant
iuieg@ua.es

http://ieg.ua.es/

8.
ATGENDER Calls for Papers & Announcements
http://us2.campaignarchive2.com/?u=b191e660f005d37f84a4e431d&aneu=cf854ced1d&i=a74f480
117
Un cordial saludo,
Una cordial salutació,
INSTITUT UNIVERSITARI D’INVESTIGACIÓ D’ESTUDIS DE GÈNERE
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS DE
GÉNERO
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