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Jornada sobre Oportunitats per a la Mobilitat dels investigadors 

 
Jornada sobre Oportunitats per a la Mobilitat dels Investigadors 
1 de Juliol de 2009 
Universitat Politècnica de València 
Sala d'Actes de la Ciutat Politècnica de la Innovació 
Edifici 8E - 3ª Planta (Cub Roig) - València 
Inscripcions fins el 29 de juny de 2009. 
Assistència gratuïta, capacitat limitada. 
  
Accedir al Programa de la Jornada 
 
La Xarxa de Universitats Valencianes per al Foment de la R+D (RUVID) organitza una 
jornada de presentació del Programa Persones del 7è Programa Marc de R+D europeu 
(2007-2013). Aquest programa està dedicat a fomentar la mobilitat del personal investigador 
europeu i atraure a investigadors estrangers d'alt nivell a Europa. 
 
Inscripcions: enviar un correu electrònic abans del 29 de juny a l'adreça 
mobilitycentre@ruvid.org, tot indicant en l'assumpte "València" i proporcionant les següents 
dades: nom, cognoms, NIF, entitat de treball, càrrec i telèfon de contacte. 
****** 
Jornada sobre Oportunidades para la Movilidad de los Investigadores 
1 de Julio de 2009 
Universidad Politécnica de Valencia 
Salón de Actos de la Ciudad Politécnica de la Innovación 
Edificio 8E - 3ª Planta (Cubo Rojo) - Valencia 
Inscripciones hasta el 29 de junio de 2009 
Asistencia gratuita, aforo limitado. 
  
Acceder al Programa de la Jornada  
 
La Red de Universidades Valencianas para el Fomento de la I+D (RUVID) organiza una 
jornada de presentación del Programa Personas del 7º Programa Marco de I+D europeo 
(2007-2013). Este programa está dedicado a fomentar la movilidad del personal investigador 
europeo y atraer a investigadores extranjeros de alto nivel a Europa. 
 
Inscripciones: enviar un correo electrónico antes del 29 de junio a la dirección 
mobilitycentre@ruvid.org, indicando en el asunto "Valencia" y proporcionando los siguientes 
datos: nombre, apellidos, NIF, entidad de trabajo, cargo y teléfono de contacto. 
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