Comunicació

El Govern impulsa la cotutela de tesis entre universitats
catalanes, balears i franceses en el marc de l’Euroregió
Pirineus Mediterrània
La convocatòria de projectes també busca donar suport a la creació noves
dobles titulacions entre facultats
Dijous, 19 de juliol de 2012

El Govern de la Generalitat de Catalunya juntament amb els governs que formen
part de l'Euroregió Pirineus Mediterrània impulsen per primer cop una
convocatòria pública d'ajuts a cotuteles de tesis i a dobles titulacions entre
universitats de Catalunya i les Illes Balears, i les regions franceses de MidiPyrénées i Languedoc-Roussillon.
Els ajuts en cotuteles estan adreçats a doctorands amb tesis entorn a les
temàtiques de tecnologies al servei de la salut, de l’agroalimentària, de la gestió
sostenible de l’aigua i les energies renovables. El total de cada ajuda a la recerca
per a tesi serà de 15.000 euros i es finançaran un màxim de sis cotuteles dins el
marc d’aquesta primera convocatòria anual.
Les subvencions per a dobles titulacions estan adreçades a aquelles facultats que
vulguin crear dobles titulacions binacionals, de manera prioritària però no
exclusiva, també en el marc de les tecnologies al servei de la salut, de
l’agroalimentària, de la gestió sostenible de l’aigua i d’energies renovables. El total
de cada ajuda vinculada als costos de creació de dobles titulacions serà de
10.000€ i es finançaran un màxim de tres dobles titulacions.
La cooperació euroregional entre Catalunya, les Illes Balears, Midi-Pyrénées i
Languedoc-Roussillon, en el marc de l’educació superior, la investigació i la
innovació, es materialitza des de fa tres anys amb la posada en marxa de
l’Eurocampus Pirineus Mediterrània, el primer campus europeu en nombre
d’estudiants.
L’Eurocampus permet unir als diferents actors de l’educació superior i la recerca
mitjançant el suport a la mobilitat estudiantil (xec mobilitat Eurocampus), la
formació lingüística (programa IC4) i la creació del portal Internet Eurocampus.
Ambdues convocatòries estan obertes fins a desembre de 2012.
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