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FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

Jornades “La inclusió de la igualtat en la investigació científica”. La 

perspectiva de gènere en els projectes europeus: HORIZON 2020 

 

Dades de l’Investigador/ai 

 

 Nom i cognoms: ____________________________________________ 

 Departament : ______________________________________________ 

 Correu electrònic: ___________________________________________ 

 

Dades relatives al projecte d’investigació (en preparació o en actiu en 2015) 

 

 Línia d’investigació: _________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 Àrea de coneixement: : _______________________________________ 

__________________________________________________________ 

 Nombre de persones:   

 que formen part del grup d’investigació: _____________________ 

 que assisteixen al taller: _________________________________ 

 Indicar si el projecte pertany a alguna convocatòria competitiva i quina és: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 Indica el sexe de l’investigador/a principal: ________________________ 

 Indica el seu nom en cas que siga un altra persona: 

_______________________________________________________________ 
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Comenta breument si has tingut alguna experiència en projectes europeus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentari/peticions particulars: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i Així mateix vos informe que aquesta és una activitat on la participació es limita al personal docent i investigador de la 

Universitat de València. En aquest sentit, pretenem oferir un fòrum de lliure discussió on compartir aspectes essencials 

en els nostres respectius camps d'investigació. Això suposa la necessitat de crear un clima de confiança que permeta 

compartir informació preservant alhora la confidencialitat i els drets de les persones investigadores que participen. Per 

tant, si vostè s'inscriu accepta l'obligació de guardar el degut secret respecte del contingut dels debats i no utilitzar la 

informació que puga obtindre en contra dels principis jurídics i ètics que regeixen l'activitat de recerca i els drets del 

personal investigador. 
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