Fitzwilliam College, University of Cambridge
Batista i Roca Fellowship.
El Fitzwilliam College de la Universitat de Cambridge anuncia la convocatòria del
Batista i Roca Fellowship 2009-2010 en qualsevol camp acadèmic relacionat amb els
interessos de Josep Maria Batista i Roca, que el va instituir amb la finalitat de recolzar
aquells candidats que, en el seu treball o carrera, podien tenir alguna relació amb la
societat dels Països Catalans, especialment en els camps de la vida pública o acadèmica.
El/la fellow serà catalanoparlant i es trobarà en una etapa inicial de la seva carrera. Estarà
duent a terme, així mateix, un projecte independent de recerca que es veurà beneficiat per
una estada a Cambridge. El/la fellow no podrà matricular-se ni seguir estudis per a cap
títol (PhD, Masters, etc) de cap universitat britànica, inclosa la de Cambridge.
El Fellowship està dotat amb £16,215 - £18,701 en el cas de candidats no doctors o amb
£17,667 - £19,841 en el cas de doctors. La residència a Cambridge, que inclourà
habitació/despatx i High-Table Rights (és a dir, pensió completa), anirà a càrrec del
Fitzwilliam College.
Més informació sobre Fitzwilliam College es troba a: http://www.fitz.cam.ac.uk/index.jsp. Les
sol.licituds s’han de trametre al Master, Fitzwilliam College, Cambridge CBE 0DG abans del
dijous, 30 d’abril.
Els candidats hauran de presentar un esborrany detallat del seu projecte d’investigació
(1.000 paraules o menys), un curriculum vitae i els noms de tres avaladors. Els avals
s’han de trametre al Master el 30 d’abril o abans, cosa que és la responsabilitat del
candidat. El College no sol.licitarà avals als avaladors. Es convocaran els candidats
seleccionats per a l’entrevista el 5 de juny i s’abonaran les despeses, sempre que aquestes
siguin raonables. Caldrà presentar tot el material en anglès i els candidats hauran de
demostrar coneixements suficients d’aquesta llengua per tal d’aprofitar-se de la
subvenció.
Per a més informació contacteu amb Dr Dominic Keown: dk209@cam.ac.uk
http://www.fitz.cam.ac.uk/vacancies/Batista_2009.pdf

