Beca postdoctoral Irla

d’Anàlisi i Pensament Social
Curs 2017-2018

ANNEX 1
Dades personals i acadèmiques de la persona sol·licitant
Nom i cognoms:

Document d’identitat:

Data de naixement:

Adreça:

Població:

Telèfon:

Correu electrònic:

Llicenciatura/Grau:

Centre d’estudi:

Màsters/Postgraus/Altres titulacions:

Centre d’estudi:

Doctorat en:

Centre d’estudi:

Títol de la Tesi Doctoral:

Tutor de la Tesi Doctoral:

Data de lectura de la Tesi Doctoral:

Qualificació de la Tesi Doctoral:

Les dades de caràcter personal facilitades pels participants i recollides en els documents indicats en aquestes bases, seran incorporades en fitxers titularitat de la Fundació Josep Irla, amb domicili al carrer Calàbria 166 entresol de Barcelona, amb l’objecte de ser tractades per les finalitats pròpies per les
que han estat sol·licitades i per mantenir els participants informats sobre les activitats de la Fundació Josep Irla. Les persones participants podran exercir
en els termes previstos a la Llei orgànica de protecció de dades, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter
personal, de forma gratuïta, dirigint una comunicació per escrit a info@irla.cat.
La presentació d’aquesta sol·licitud així com de tota la documentació requerida, implica el coneixement i l’acceptació de les bases de la convocatòria de
la Beca postdoctoral Irla d’Anàlisi o Pensament Social, que actuen en valor de contracte.

Signatura de la persona sol·licitant:

Data:

Beca postdoctoral Irla

d’Anàlisi i Pensament Social
Curs 2017-2018

ANNEX 2
Formulari d’acceptació per part del grup de recerca del compromís d’acollir la persona sol·licitant i
tutoritzar el procés de recerca durant el curs 2017-2018

En/na

, amb Document d’identitat

i com a director/a del grup de recerca

adscrit al Departament

de la Universitat
a
acollirà a

, amb seu
certifica que el grup de recerca que representa

, doctor/a en

Document d’identitat

, amb
, per tal de

desenvolupar el projecte
en el cas que se li concedeixi la Beca postdoctoral Irla d’Anàlisi i Pensament Social.
El grup de recerca —o en el seu defecte, la universitat— es compromet a signar un conveni
de col·laboració amb la Fundació Josep Irla, pel qual el grup de recerca o la universitat es
responsabilitzarà de la contractació laboral i l’abonament salarial de
en el cas que se li concedeixi la Beca postdoctoral Irla d’Anàlisi i Pensament Social, en els termes
fixats a les Bases de convocatòria de la Beca. Així mateix, també facilitarà l’espai de treball, el
material fungible i l’equipament informàtic i científic d’ús general de suport a la recerca que necessiti
per desenvolupar el projecte de recerca.
I perquè així consti,

Signatura i segell

Lloc i data

Les dades de caràcter personal facilitades pels participants i recollides en els documents indicats en aquestes bases, seran incorporades en fitxers titularitat de la Fundació Josep Irla, amb domicili al carrer Calàbria 166 entresol de Barcelona, amb l’objecte de ser tractades per les finalitats pròpies per les
que han estat sol·licitades i per mantenir els participants informats sobre les activitats de la Fundació Josep Irla. Les persones participants podran exercir
en els termes previstos a la Llei orgànica de protecció de dades, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter
personal, de forma gratuïta, dirigint una comunicació per escrit a info@irla.cat

