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Disponibles gravacions jornada SSH 2010 
 
Al portal de Ciències Socioeconòmiques i Humanitats del web de la Comissió Europea es 
troben disponibles les gravacions de la Jornada Informativa Turning to the future: a new 
approach for EU socio-economic and humanities research until 2013, celebrat el 
darrer 5 de juny a Brussel·les. 
 
Aquesta jornada es va realitzar amb l'objectiu d'informar a la comunitat d'investigadors 
europeus en ciències socioeconòmiques i humanitats (SSH) sobre la nova visió que el 7è 
Programa Marc donarà a la recerca en aquest camp en la propera convocatòria. Està previst 
que el Programa de Treball 2010 es publique a finals de juliol 2009, juntament amb la 
convocatòria de propostes. 
 
Els enllaços per a veure les gravacions de la jornada són: 

http://ec.europa.eu/research/social-sciences/events-49_en.html 

• Recording of the webstreaming of the conference: 
Session 1: http://webstream.ec.europa.eu/scic/rtd/090605/day1en-1.wmv  
Session 2: http://webstream.ec.europa.eu/scic/rtd/090605/day1en-2.wmv  

També es poden descarregar les presentacions de les ponències: 

• http://ec.europa.eu/research/social-sciences/events-49-presentation_en.html 

******* 
En el portal de Ciencias Socioeconòmicas y Humanidades de la web de la Comisión Europea 
se encuentran disponibles las grabaciones de la Jornada Informativa Turning to the future: 
a new approach for EU socio-economic and humanities research until 2013, 
celebrada el pasado 5 de junio en Bruselas. 
 
Esta jornada se realizó con el objetivo de informar a la comunidad de investigadores 
europeos en ciencias socioeconómicas y humanidades (SSH) sobre la nueva visión que el 7º 
Programa Marco da a la investigación en este campo en la próxima convocatoria. Está 
previsto que el Programa de Trabajo 2010 se publique a finales de julio de 2009, junto con la 
convocatoria de propuestas. 
 
Los enlaces para ver las grabaciones de la jornada son: 

http://ec.europa.eu/research/social-sciences/events-49_en.html 

• Recording of the webstreaming of the conference: 
Session 1: http://webstream.ec.europa.eu/scic/rtd/090605/day1en-1.wmv  
Session 2: http://webstream.ec.europa.eu/scic/rtd/090605/day1en-2.wmv  

También se pueden descargar las presentaciones de las ponencias: 

• http://ec.europa.eu/research/social-sciences/events-49-presentation_en.html 
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