
 
 
 
 
 
 
Notícies de l'Oficina de Projectes Europeus de Recerca de la Universitat de València 
 

EURORECERCA Núm. 119         Data:  24 de març de 2009 
 
Beques de l’Institut d’Estudis Avançats de la Universitat de les Nacions Unides (UNU-IAS) 
 
L’Institut d’Estudis Avançats de la Universitat de les Nacions Unides (UNU-IAS) convoca 
entre 8-10 beques per a realitzar un programa avançat de recerca i pràctiques a la seu de 
l’Institut a Yokohama o a la seu de Tòquio. 
 
Modalitats de les beques: 
 
a) Beques de doctorat UNU-IAS (UNU-IAS PhD Fellowships). Per a sol·licitants amb la tesi 
doctoral inscrita i en fase avançada de redacció. Durada: 10 mesos a l’UNU-IAS de 
Yokohama. 
b) Beques postdoctorals UNU-IAS (UNU-IAS Postdoctoral Fellowships). Per a sol·licitants amb 
el títol de doctor. Durada: 10 mesos a l’UNU-IAS de Yokohama. 
c) Beques postdoctorals JSPS-UNU (JSPS-UNU Postdoctoral Fellowships). Per a sol·licitants 
que han obtingut el títol de doctor amb posterioritat al 2 d’abril de 2003. Durada: de 12 a 24 
mesos a l’UNU-IAS de Yokohama o al UNU-ISP de Tòquio. 
 
Els programes de beques oferts són els següents: 
 
Per a les tres modalitats: 
 
1. Ciència i tecnologia per a les societats sostenibles. 
2. Futurs urbans sostenibles. 
3. Iniciativa biodiplomàtica. 
4. Governança del desenvolupament sostenible. 
 
Només per a la modalitat c: 
 
5. Cooperació i desenvolupament internacional. 
6. Canvi global i sostenibilitat. 
7. Pau i seguretat. 
 
Data límit de presentació de sol·licituds: 31 de març de 2009, a les 17.00 h. (hora local de 
Tòquio). Els becaris començaran el proper mes de setembre. 
 
Les persones interessades poden consultar tota la informació i presentar les candidatures a 
l’enllaç següent: http://www.ias.unu.edu/fellowships 
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