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Convocatòria IUE Florència 

Convocatòria del programa Salvador de Madariaga: Ajudes predoctorals per a la 
formació d’investigadors en l’Institut Universitari Europeu de Florència 
 
La Secretaria d’Estat d’Universitats ha publicat la resolució del 23 de febrer de 2009, per la 
què es convoquen ajudes per a beques i contractes del Programa Salvador de Madariaga 
a l’Institut Universitari Europeu de Florència, en el marc de l’estatut del personal investigador 
en formació del Programa Nacional de Formació de Recursos Humans de Recerca, del Plan 
Nacional d’Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2008-2011. 
 
Aquestes subvencions facilitaran la formació de doctors en les àrees de ciències humanes i 
socials, història, dret, economia i ciències polítiques i socials. 
 
Podeu accedir a la informació completa d’aquesta convocatòria mitjançant aquest enllaç. 
Si teniu problemes d’accés amb l’enllaç, podeu retallar i enganxar l’adreça següent en el 
navegador: 
http://micinnws.fecyt.es/cliente_ws_fecyt/detalleConvPublicada.do?CConvId=173529 
 
Dades bàsiques de la convocatòria 
Data de publicació al BOE:27/02/2009 
Data límit de presentació de sol·licituds: 14 de març de 2009 
Durada de la subvenció: 48 mesos com a màxim (12 com a beca, 12 com a contracte) 
Data d’incorporació a l’IUE: des de l’1 de setembre de 2009 
 
********************************* 
Convocatoria del programa Salvador de Madariaga: Ayudas predoctorales para la 
formación de investigadores en el Instituto Universitario Europeo de Florencia. 
 
La Secretaría de Estado de Universidades ha publicado la resolución del 23 de febrero de 
2009, por la que se convocan ayudas para becas y contratos del Programa Salvador de 
Madariaga en el Instituto Universitario de Florencia, en el marco del estatuto del personal 
investigador en formación del Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos de 
Investigación, del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica 2008-2011. 
 
Estas subvenciones facilitarán la formación de doctores en las áreas de ciencias humanas y 
sociales, historia, derecho, economía y ciencias políticas y sociales. 
 
La información completa de esta convocatoria está disponible en este enlace. En caso de no 
poder acceder, se recomienda cortar y pegar la dirección siguiente en el navegador: 
http://micinnws.fecyt.es/cliente_ws_fecyt/detalleConvPublicada.do?CConvId=173529 
 
Datos básicos de la convocatoria 
Fecha de publicación en el BOE: 27/02/2009 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 14 de marzo de 2009 
Duración de la subvención: 48 meses como máximo (12 como beca, 12 como contrato) 
Fecha de incorporación al IUE: desde el 1 de septiembre de 2009 
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