CONVOCATÒRIA DEL PREMI D’INVESTIGACIO DE LA FUNDACIÓ
CÀTEDRA IBEROAMERICANA A LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
La Fundació Càtedra Iberoamericana a la Universitat de les Illes
Balears convoca per segona vegada un premi d’investigació destinat a finançar un
projecte de recerca que contribueixi a un millor coneixement de la realitat
iberoamericana i els lligams que uneixen les Balears i aquells països.
1. El tema d’investigació que es proposa per a aquesta convocatòria és la inversió
econòmica de les empreses balears a Iberoamèrica: realitat present,
transcendència i perspectives de futur.
2. El premi es dota amb la quantitat de 9000 euros. El 50% d’aquest import
s’abonarà en el moment de la concessió del premi i el 50% restant en el moment de
lliurar la memòria del mateix.
3. El jurat que ha d’atorgar el premi serà presidit pel vicepresident de la FCI, quatre
membres més, designats pel patronat de la FCI, i el director executiu de la FCI,
qui actuarà com a secretari, amb veu i sense vot.
4. Els candidats poden ser persones físiques o grups de recerca.
5. Els candidats presentaran un projecte d’investigació original a realitzar. En el
projecte s’ha de fer constar el títol, els objectius, la metodologia a aplicar, la
planificació del treball i el currículum de l’autor o autors amb les seves dades
personals.
6. La data límit per al lliurament del projecte és el 3o de novembre de 2002. Es pot
presentar o enviar a la Secretaria de la FCI, Edifici Son Lledó, Campus UIB.
Carretera Valldemossa km 7,5. 07071 Palma, o bé mitjançant un missatge a
l’adreça: catedra.iberoamericana@uib.es.
7. Des del moment que es faci pública la decisió del jurat es disposarà d’un any per a
dur a terme la recerca i entregar la memòria del treball. Se’n lliurarà una còpia en
paper i una en format digital.
8. El jurat, donat cas que cap dels projectes presentats mereixi la seva aprovació,
podrà declarar el premi desert.

9. La persona seleccionada o el representant del grup signarà un contracte amb la
FCI en què es fixaran les condicions de realització del treball.
10. El treball d’investigació restarà en propietat de la FCI, la qual en podrà decidir la
publicació. Els autors en podran fer ús per a les seves publicacions científiques. En
tot cas, es farà referència al fet que la investigació es va realitzar gràcies al
patrocini de la Fundació Càtedra Iberoamericana.
11. La interpretació de les presents bases i la seva aplicació correspon al jurat del
premi. El fet de presentar-s’hi suposa l’acceptació dels punts d’aquesta
convocatòria.

