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1. CONVOCATÒRIA DEL PREMI 2017 DE L'IUIEG A TREBALLS DE FINAL
DE MÀSTER EN ESTUDIS DE GÈNERE.
L'Institut Universitari d'Investigació d'Estudis de Gènere, amb la finalitat de
premiar les investigacions d'especial qualitat, realitzades des d'una perspectiva
feminista i de gènere, convoca el Premi 2017 a Treballs de Final de Màster en
Estudis de Gènere.
El termini de presentació dels treballs finalitzarà el 28 de febrer de 2017.
Convocatòria: https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4014.pdf

2. Beques de la Fundació Carolina per al curs acadèmic 2017-18
La Fundació Carolina (FC) ha obert la seua oferta de beques per al curs
acadèmic 2017/18, la qual es compon de diferents modalitats: postgrau,
doctorat i estades curtes postdoctorals, principalment.
La convocatòria cobreix la totalitat de les àrees de coneixement i està dirigida
en exclusiva a estudiants de països d'Iberoamèrica, perquè completen la seua
formació en universitats i centres d'estudi espanyols. La UA ofereix 2 beques
de doctorat i 3 estades curtes.
Ja que les sol·licituds han de presentar-les els interessats i interessades des
dels seus països d'origen, li pregue que distribuïsca aquesta informació entre
els grups de professorat i personal investigador d'universitats o instituts
llatinoamericans amb els quals vostè puga tenir interès.
Per a més informació sobre els requisits i les condicions de les beques:
Doctorat:
http://gestion.fundacioncarolina.es/programas/4226
Estades curtes:
http://gestion.fundacioncarolina.es/programas/4225
Fi termini de modalitats: 6 d'abril de 2017, inclusivament.
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Pot contactar amb nosaltres per a qualsevol dubte a través del mail:
p.becas@ua.es o del telèfon: 965909379. Contacte Gabriel Martínez.
3. EXPOSICIÓ Per ser nena
L'exposició "Per ser nena", organitzada per Tàcita Muta, del GRC Creació i
Pensament de les Dones, és una mostra de les investigacions que diversos
grups de recerca de la Universitat de Barcelona han dut a terme per renovar
perspectives teòriques i conceptuals, amb la voluntat de reconèixer a les nenes
l'estatut de protagonistes en l'esdevenir històric, amb veu pròpia. Cristina
Yúfera, de Tàcita Muta, i Georgina Rabassó, del Seminari Filosofia i Gènere,
són les comissàries d'aquesta exposició.
Del 17 de gener al 22 de febrer de 2017
Biblioteca de les Facultats de Filosofia, Geografia i Història
c/ Montalegre 8 - 08001 Barcelona
Organitza: Tàcita Muta (Grup d'Estudis de Dones i Gènere a l'Antiguitat)
Més informació: http://www.ub.edu/cdona/

4. X EDICIÓ PREMIS
CONEIXEMENT

FUNDACIÓ

BBVA

FRONTERES

DEL

Els Premis Fundació BBVA Fronteres del Coneixement volen reconèixer i
incentivar la recerca i creació cultural d'excel·lència, especialment aquelles
contribucions d'ampli impacte per la seua originalitat i significat teòric. La
denominació d'aquests premis vol significar tant el treball de recerca capaç
d'ampliar l'àmbit del coneixement –desplaçant cap a davant la frontera del
conegut–, quant la trobada i solapament entre àrees disciplinessis.
Els Premis Fronteres distingeixen avanços fonamentals, disciplinessis o
supradisciplinares en les àrees de les ciències bàsiques, naturals i socials i de
la tecnologia que es relacionen més a baix. Es reconeix també la creació
d'excel·lència en la música clàssica del nostre temps. Finalment, dues
qüestions centrals de la societat global del segle XXI, el canvi climàtic i la
cooperació al desenvolupament socioeconòmic d'àmplies zones del món, són
també objecte d'aquests guardons, que contemplen tant la recerca excel·lent
sobre aqueixes dues problemàtiques, quant les actuacions de tipus divers que
representen avanços significatius en el seu abordatge.
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Els Premis Fundació BBVA Fronteres del Coneixement, de periodicitat anual,
comprendre les categories següents:









Ciències Bàsiques (Física, Química, Matemàtiques)
Biomedicina
Ecologia i Biologia de la Conservació
Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Economia, Finances i Gestió d'empreses
Música Contemporània
Canvi Climàtic
Cooperació al desenvolupament

Els Premis Fundació BBVA Fronteres del Coneixement seran fallats en dos
passos. En primer lloc, per comissions tècniques d'avaluació i, posteriorment,
per jurats d'experts de perfil internacional en les respectives àrees, que
operaran amb total independència i utilitzant exclusivament els indicadors i
mètrica d'excel·lència propis de cada àrea. La responsabilitat de la composició
de les comissions tècniques d'avaluació recaurà de forma conjunta en la
Fundació BBVA i la principal institució pública de recerca a Espanya, el Consell
Superior de Recerques Científiques (CSIC), que proposarà a més al president
de cada jurat. La Fundació BBVA consultarà també amb el CSIC la composició
dels restants membres dels jurats.
Els candidats seran una o més persones físiques de qualsevol nacionalitat,
sense límit de nombre quan hagen realitzat aportacions convergents en un
determinat avanç, bé a través de col·laboració formal entre elles (formant part
d'un o més equips), bé de manera paral·lela.
En el cas de les categories 7 i 8, podran també ser candidates agencies i
organitzacions públiques o privades (en aquest últim cas, sense ànim de lucre),
en les condicions establides en el paràgraf anterior, i que el seu objectiu
institucional o organitzacional siga la realització d'activitats relacionades amb el
canvi climàtic i la cooperació al desenvolupament, respectivament.
El termini de presentació de candidatures estarà obert des del dia 1 de gener
de 2017 fins a les 23 hores GMT del 30 de juny del mateix any.
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Totes les nominacions es presentaran a través de la pàgina web dels Premis
Fundació BBVA Fronteres del Coneixement, en la següent adreça:
www.fbbva.es/awards.
Tant la nominació quant la documentació corresponent haurà de presentar-se
exclusivament en llengua anglesa.
Bases completes
5. Atgender. Calls for Papers & Announcements
http://us2.campaignarchive2.com/?u=b191e660f005d37f84a4e431d&id=b2f1370b41&e=a74f48011
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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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