COTUTELES DE TESIS DOCTORALS
CONVOCATÒRIA 2014

AJUTS A LA MOBILITAT PER A COTUTELES DE TESIS
La cooperació euroregional entre Catalunya, les Illes Balears i les regions franceses de MidiPyrénées i Languedoc-Roussillon en l’àmbit de l’ensenyament superior, de la recerca i de la
innovació, es materialitza des del 2009 a través de l’Eurocampus Pirineus Mediterrània,
primer campus europeu pel que fa al nombre d’estudiants.
L’Eurocampus té com a objectiu afavorir l’intercanvi de coneixements i la mobilitat
d’estudiants, professors i investigadors en l’Euroregió Pirineus Mediterrània, així com fer
més atractiu l’ensenyament superior del territori euroregional. Entre d’altres, l’Eurocampus
dóna suport als diferents actors de l’ensenyament superior i recerca mitjançant ajuts a la
mobilitat d’estudiants (xec mobilitat Eurocampus) i a la recerca (cotuteles de tesis
doctorals), i a la difusió d’informacions i serveis a través del portal internet Eurocampus.
La present convocatòria vol potenciar la cooperació universitària en el marc de l’Eurocampus
mitjançant ajuts a la mobilitat per a tesis en cotutela. Aquests ajuts es destinen a donar
suport a doctorands de l’Eurocampus que realitzin una tesi en el marc d’un partenariat entre
universitats euroregionals de nacionalitat diferent; l’ajut cobreix les despeses addicionals
relacionades amb la mobilitat entre França i Espanya. Es concedeix també una “prima” als
projectes que incloguin una col·laboració amb una empresa, per tal d’afavorir la inserció
professional i el vincle entre el món econòmic i acadèmic.
La convocatòria està oberta a tots els camps del coneixement, però una atenció particular
serà prestada a les candidatures que es relacionin amb els àmbits de les TIC al servei de la
salut, de la gestió sostenible de l’aigua, de l’agroalimentari i del turisme.
DOTACIÓ FINANCERA
La dotació financera de la convocatòria “Eurocampus Cotuteles de Tesis 2014” és de 55 000
euros.
L’import de cada ajut comprendrà una part fixa i una part relacionada amb la distància
entre les universitats de tutela; a més a més, es concedirà una “prima empresa” (veure
secció “Ajuda financera”).
OBJECTIUS
Els objectius de la present convocatòria són:
- Promoure la dimensió internacional de les universitats, en particular euroregional
- Afavorir la mobilitat dels doctorands perquè siguin més competitius en el mercat
laboral
- Desenvolupar la cooperació científica entre equips de recerca de l’Eurocampus
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-

Encoratjar les col·laboracions de recerca entre el món acadèmic i les empreses

REGIONS ELEGIBLES
Catalunya, Illes Balears, Languedoc-Roussillon i Midi-Pyrénées.
TIPUS D’ACTIVITATS
El suport de l’Euroregió té com a objectiu permetre a un doctorand preparar la seva tesi en
dos centres d’ensenyament superior, un francès i un espanyol, sota la responsabilitat de dos
directors de tesi, per tal d’obtenir, una vegada defensada la tesi, el títol de doctor francès i
espanyol.
L’ajut es destina al doctorand i cobreix únicament les despeses de mobilitat (desplaçaments
i allotjament) França-Espanya i Espanya-França, relacionades amb la recerca en sistema de
cotutela.
Els àmbits de recerca seran de forma prioritària, tot i que no exclusiva, les TIC al servei de
la salut, la gestió sostenible de l’aigua, l’agroalimentari i el turisme.
DESTINATARIS
L’ajut financer es destina directament al doctorand, amb la condició que aquest hagi pogut
justificar les despeses (efectuades per ell mateix).
CRITERIS D’ATRIBUCIÓ
El candidat haurà de:
- estar inscrit en el primer any de doctorat d’un centre d’ensenyament superior de
l’Euroregió
- tenir menys de 30 anys en el moment de la inscripció
- haver estat acceptat per la universitat amb base al seu expedient.
L’ avaluació de les sol·licituds es farà segons els criteris següents :
- finançament global de la cotutela (que no les despeses de mobilitat)
- caire innovador del projecte de tesi
- excel·lència científica del projecte de recerca
- qualitat del programa de formació doctoral i de recerca
- qualitat del projecte de cotutela entre els dos centres (programa específic comú a les
dues entitats i destinat a ampliar la especialització i estructurar la integració del
doctorand en l’àmbit euroregional i europeu de la recerca)
- intercanvis científics entre les universitats sòcies del projecte de recerca
- excel·lència científica de les universitats implicades
- complementarietat de les universitats sòcies del projecte de recerca
- interès euroregional del projecte en conformitat amb les prioritats de l’Euroregió.
En el cas de projectes candidats a la “prima empresa”:
- valor afegit amb vistes a la inserció professional
- rellevància del projecte de recerca per al teixit econòmic euroregional.
DURADA DEL PROJECTE
3 anys
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AJUDA FINANCERA
El finançament que aporta l’Euroregió cobreix les despeses de mobilitat (allotjament i
desplaçaments) entre França i Espanya durant el transcurs del treball de recerca en
cotutela. Això és tradueix per:
-

Una part fixa de 6000 euros. Aquest ajut fix serà transferit en dos moments: el 50%
quan el doctorand és contractat (amb presentació del conveni de cotutela) i l’altre
50% a l’inici del segon any de recerca.

-

Una part variable vinculada a la distància entre ciutats, amb els següents límits:




Distàncies curtes – inferiors a 200 km (ex : Barcelona-Perpinyà, Vic-Perpinyà,
Girona-Perpinyà, Girona-Béziers): 2000 euros
Distàncies mitjanes i llargues – superiors a 200 km (totes les altres, excepte
França-Balears): 3000 euros
Insularitat (França-Illes Balears): 5000 euros

Aquesta part variable serà transferida en dos moments: el 50% a l’inici del tercer
any de recerca i el saldo després de la defensa de la tesi amb presentació dels
justificants de despesa.
-

Una “prima empresa” de 2000 euros si el projecte inclou la col·laboració amb una
empresa. L’objectiu d’aquesta prima és incitar que les tesis doctorals satisfacin millor
les necessitats de les empreses, desenvolupar les relacions entre el món acadèmic i
el món empresarial i millorar l'ocupabilitat dels doctorands. L'ajut serà transferit al
doctorand en dos moments: el 50% quan el doctorand és contractat i l’altre 50% a
l’inici del segon any de recerca.

En el cas en què el total de les despeses relacionades amb la mobilitat sigui inferior a l’ajut
concedit, i/o si el projecte no s’hagi realitzat en la seva totalitat, el finançament serà revist
en funció de les despeses realment justificades.
DESPESES ELEGIBLES
Són elegibles les despeses de mobilitat relacionades amb la realització de la tesi en cotutela
(despeses derivades de les estades del doctorand a la universitat sòcia):
1)
2)

3)
4)

Allotjament del doctorand a la ciutat de la universitat sòcia,
Desplaçaments del doctorand entre les dues universitats (ex.: bitllet de tren de
segona classe, bitllet d’avió, factures de combustible i peatge, etc.; per a l’avió, el
màxim autoritzat per trajecte és de 150 euros - demanar permís previ per a preus
superiors; per al cotxe: 0,25€/km)
Títols de transport públic en la ciutat de la universitat sòcia,
Despeses de desplaçament i allotjament del doctorand derivades de la participació a
seminaris en la regió de la universitat sòcia.

MODALITATS PRÀCTIQUES
Els candidats hauran d’enviar el seu projecte complet amb el conjunt de documents
requerits en francès i català i/o castellà, incloent obligatòriament :
1) La descripció del projecte de tesi
2) El programa detallat de la tesi esmentant la durada de les estades de mobilitat, amb
una còpia del conveni de cotutela entre els dos centres en qüestió. Els candidats
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també indicaran si la seva universitat participa en la convocatòria "Mérimée" de
l'Ambaixada de França a Espanya i el Ministeri d'Ensenyament Superior i Recerca
francès, la qual té com a objectiu donar suport a la col·laboració entre programes de
doctorat d’universitats franceses i espanyoles.
3) Un document original del banc amb:
- Nom complet del doctorand
- Nom i adreça de l’entitat bancària
- Número de compte amb IBAN i SWIFT
CALENDARI PROVISIONAL
Termini de presentació de candidatura: 19 d’octubre de 2014
La cotutela de tesi de doctorat haurà de començar l’any acadèmic 2014/2015.
PROCÉS DE SELECCIÓ
Després d’una primera instrucció per part de l’AECT Pirineus Mediterrània, els projectes
seran avaluats per un comitè tècnic d’ensenyament superior i seleccionats per la instància
decisòria de l’Euroregió Pirineus Mediterrània.
S’ha de preveure un termini mínim de tres mesos entre la presentació del dossier de
candidatura i la comunicació de la resolució. La cotutela de tesi haurà de començar l’any
acadèmic 2014/2015.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Presentació del dossier
Justificant de recepció del dossier
Anàlisi del dossier complet pel servei instructor de l’AECT Pirineus Mediterrània
Avaluació del dossier per un comitè tècnic
Selecció dels dossiers per la instància decisòria euroregional
Carta d’acceptació o rebuig de la candidatura
Deliberació de l’Assemblea General de l’AECT per a la programació oficial de
projectes
8. Carta de notificació oficial d’assignació de subvenció
9. Signatura del Conveni entre l’AECT i el doctorand
10. Transferència del primer tram (amb presentació del conveni vinculant les
universitats al doctorand).
MODALITATS D’ENVIAMENT
El dossier de la candidatura haurà de ser enviat en versió francesa i catalana o espanyola.
L’enviament del conjunt de documents (en 2 llengües) es farà de les formes següents :
Per correu postal a :
GECT Eurorégion Pyrénées-Méditerranée
15 rue Rivals
CS 31 505
31015 TOULOUSE CEDEX 6
FRANÇA

i per e-mail a :
eurocampus@euroregio-epm.eu

Per a qualsevol informació addicional :
eurocampus@euroregio-epm.eu
+33 (0)5 61 10 20 40 / +34 93 567 63 96
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