
CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A LA RECERCA 
 
SECCIÓ ACADÈMICA DEL CONEIXEMENT  
 
SOCIETAT ANDORRANA DE CIÈNCIES 
 
Borsa d’estudi ANDREU D’ALÀS 
Primera convocatòria 
 
La SECCIÓ ACADÈMICA DEL CONEIXEMENT de la  SOCIETAT ANDORRANA DE CIÈNCIES convoca 
la borsa d’estudi ANDREU D’ALÀS destinada a investigadors que tractin el tema de les relacions 
entre ANDORRA I EUROPA, ja sigui en el seu entorn proper, regional, estatal o global, 
projectades a futur en qualsevol dels àmbits del coneixement. 
 
La llengua a utilitzar serà el català. 
 
Les candidatures s’han de tramitar digitalment al correu sac@andorra.ad adjuntant la 
documentació següent: 
1-Còpia de la formació de l’investigador o investigadors. Els membres de la Secció Acadèmica 
del Coneixement de la SAC o del seu entorn pròxim no hi poden concórrer. 
2-Currículum vitae que inclogui la llista de treballs publicats o inèdits, abreujat a 2 pàgines 
màxim. 
3-L’aval d’un professor universitari o d’escola superior o d’un membre de la Secció Acadèmica 
del Coneixement de la SAC. 
4-El pla de treball. 
5-Una declaració de la persona sol·licitant en que es comprometi, en el cas que li sigui 
atorgada la borsa, a finalitzar el treball en el termini màxim d’un any a partir de la data 
d’adjudicació, com a més tard abans del 25 de desembre del 2020. 
 
El treball serà valorat per la Secció Acadèmica de la SAC o les persones en que aquesta delegui. 
 
El treball haurà de ser inèdit i d’una extensió mínima de 100 pàgines Din A4 a lliurar en suport 
digital i paper. 
 
L’import de la borsa és de sis mil euros (6.000€) que seran lliurats en tres parts: 
1-30% al començament dels treballs 
2-30% als sis mesos de l‘inici del treball amb lliurament de l’estat del mateix amb nota del 
tutor. 
3-40% al moment de lliurar el treball abans dels dotze mesos de l ’inici. 
 
La Secció Acadèmica del Coneixement de la SAC, si considera la conveniència de la publicació 
del treball, disposarà dels drets de la primera edició durant un termini de tres anys, els quals 
l’investigador els cedeix ja des d’ara i per aquest termini a la SAC. 
 
El termini de presentació de sol·licituds serà  abans del dia 1 de desembre del 2019. 
La resolució de la convocatòria es farà en els dos mesos següents com a màxim. 
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