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Resolució definitiva d’ajudes per estades breus de professors convidats
(primer semestre de 2018)

En data 1 de setembre de 2017 es convocaren ajudes per estades breus de professors convidats
corresponents al primer semestre de l’any 2018.

Els candidats havien de ser investigadors de prestigi reconegut, en possessió del títol de doctor, i que
desenvolupin la seva tasca professional en universitats o centres d’investigació estrangers.

Podien sollicitar aquests ajuts els professors de la UIB que pertanyin als cossos docents, de carrera i
interins; professors de la UIB en r~gim laboral: professor contractat doctor, de plantilla i interins,
professor collaborador, professor associat de nacionalitat estrangera, professor ajudant doctor;
investigadors, vincalats contractualment a la UIB, deis programes Ramón y Cajal i Juan de la Cierva;
investigadors d’un Organisme Públic d’investigació (OPI) adscrits a un Institut Universitari de Recerca
(IUR) de la UIB.

Un mateix investigador només podia presentar una sOl licitud.

Els investigadors responsables de les propostes podien obtenir estades de professors convidats per
un m~xim de cinc mesos cada dos anys.

Els investigadors convidats beneficiaris d’aquestes ajudes no podien gaudir d’estades en
convocatóries consecutives.

Per a l’aplicació d’aquest article es varen en compte les ajudes obtingudes en el marc del programa
d’estades breus dejoves investigadors convidats.

El termini per a la presentació de sollicituds finalitzá el 30 de setembre de 2017. Les sollicituds
s’havien de presentar al Registre General de la UIB, Son Lledó, campus universitari (cra. de
Valldemossa, km 7,5) o a les unitats de registre en funcionament als clistints centres de la UIB, de
conformitat amb el que estableix l’article 3 de l’Acord executiu 3727/1997, de 25 de novembre (FOLJ
núm. 141, de 19 de desembre), sobre organització i funcionament del Registre de la Universitat de les
Illes Balears.

Si no hi havia disponibilitat pressupostária per finançar totes les sollicituds presentades, s’havia
d’aplicar el barem següent:

El currieulurn vitae de l’investigador convidat (un máxim de 10 punts). Per a l’avaluació d’aquest
punt, el criteri emprat va esser l’aprovat a la reunió de la CAOSR de dia 6 d’abril de 2016, l’acta de
la qual es podia consultar a: http://osr.uib.cat/ComissioAvaluadoral.

La productivitat científica de l’investigador sollicitant, referida als darrers cinc anys anteriors a
l’any de la convocatória (un ináxim de 5 punts). Les valoracions es feren seguint el barem del
GREC (avaluació quantitativa de l’activitat investigadora) amb les dades incloses per l’investigador
en el sea currículum.

Les publicacions cientifiques conjuntes entre l’investigador convidat i algun membre o membres
del grup de recerca al qual pertany linvestigador que convida (un máxim de 5 punts).



Els ingressos generats a la UIB en tasques de recerca per l’investigador sollicitant referida ais
darrers cine anys anteriors a l’any de la eonvoeatória (un máxim de 5 punts). S’utilitz& la
informació que hi ha al GREC als apartats projeetes de recerea (P300, AEDO i PEDO).

Puntuaeions addicionals:

— 5 punts addieionals si la sollieitud va esser denegada per motius pressupostaris a la
eonvocatória immediatament anterior i 10 punts addieionals si va esser denegada a les
dues convocatóries immediatament anteriors.

— 5 punts addieionals si la durada era de dos mesos o inferior.

—5 punts addieionals si era la primera visita del professor convidat, 2 punts si el professorja
havia gaudit únieament d’una estada eom a professor convidat. Per a l’aplieaeió d’aquest
eriteri es varen tenir en eompte les ajudes obtingudes en el mare del programa d’estades breus
dejoves investigadors eonvidats.

Varen tenir preferéneia aquelles sollieituds en les quals la data d’obtenció del títol de doetorat de
l’investigador eonvidat era igual o anterior a 31 de desembre de 2011.

El punt 9 de la convocatória espeeifleava que la Comissió Avaluadora de l’OSR, un eop avaluades les
sollieituds, presentararia la llista prioritzada al Consell de Direeció el qual publieararia una Resolueió
provisional en el termini máxim d’un mes des de la finalitzaeió del període de presentació de sollieituds.

Es publicá dones la Resolueió provisional, establint un període de 15 dies per presentar al legaeions, el
qual eompta a partir del dia de la publieació a la página web.

Un eop passat el termini de presentació d’allegacions sense que n’hi hagi hagudes, es publica la
Resolueió definitiva, la qual es trametrá al Conseil de Govern per a la seva aprovaeió.

El Vicerector d’I ~~figaeió i Internaeionalització,

Palma, 28 de novembre de 2017



Professors convidats, primer semestre 2018
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‘ Alessandro Benati University of Porstmoulh Filologia Espanyola, Moderna ¡ Clássica Regne Unit CU 29 dabril de 2018 21 de maig de 2018 2.251,42

~ Michael D. Tyler tJniversily of Western Sydney Filologia Espanyola, Moderna i Clüssica Autrália TU 22 de gener de 2018 23 de febrerde 2018 2.807,19

‘ Alain Segué Universitat de Poitiers Filología Espanyola, Moderna i Clássica França TU 1 d’abril de 2018 30 dabril de 2018 2.453,82

~ Armando Savignano Universitat de Trieste Filosofia i Trebail Social Itália CU 15 de gener de 2018 28 de febrer de 2018 4.685,03
~ LuizaAngheluta UniversityofOslo IFISC Noruega TU 10 de maigde20lS 10 dejuliol de2018 4.986,80
. Benjamín A. Carreras Univesisty of Alaska IFISC EUA CU 1 de març de 2018 31 de març de 2018 3.025,75

~ Paul Worsfold Plymouth University Química Regne Unit CU 26 de febrer de 2018 23 de març de 2018 2.569,10

1 Piyawan Phansi Thepsatri Rajabhat University Química Taílándia TU 1 dejuny de 2018 3! dejuliol de 2018 4.907,64

Luz O. Leal CIMAV Química Méxíc TU 1 de febrer de 2018 28 de febrer de 2018 2.453.82
‘ Nigel Bishop Rhodes tJniversity Física Sudáfrica CU 28 de maig de 2018 23 dejuny de 2018 2.710,16
‘ Nenad Simonovie Intitut of Physics Física Sérbia CU 16 d’abril de 2018 13 de maig de 2018 2.781,74
‘ Guy Wóppelmann ljniversité de La Rochelle IMEDEA França CU 16 dabril de 2018 31 de maig de 2018 4.538,63
. Paolo Pani Sapienza University of Rome Física Itália TU 14 de maig de 2018 4 dejuny de 2018 1.751,97
• Martin García University of Kassel Física Alemanya CU 15 dejuny de 2018 15 dejuliol de 2018 3.077,81
• Jan Van l-{umbeeck Katholike Universiteit Leuven Física Bélgica CU 15 dabril de2018 15 dejuny de 2018 6.152,36

Institute for Advanced Sftdies in Basic
‘ Alireza Valizadeh Sciences IFISC Iran TU 20 de març de 2018 19 de rnaig de 2018 4.907,64

Facultade de Engenharia da Universidade
Luis Alnieida do Porto Ciéncies Matemátiques i Informática Portugal TU 14 de gener de 2018 4 de febrer de 2018 1.775,34
Peter G. Han-ison Imperial College London Ciéncies Matemátiques i Informática Regne Unit TU 8 de maig de 2018 15 de juny de 2018 3.126,64

Universidad Nororiental Privada Gran 1 de setembre de 30 de novembre de
Francisco J. Astudillo Mariscal de Ayacucho Dret Privat Venezuela TU 2018 2018 3.421,05




