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Resolució del Director de l’Institut de Neurociències de la 

Universitat de Barcelona de la convocatòria Invited key expert 

(IKE 2022) 
 

Per acord de l’Equip de Direcció, s’aproven les bases del Programa “Invited key expert” (annex 

1). Fent ús de les atribucions que se’m confereix en l’apartat “condicions generals” de les citades 

bases, 

 

RESOLC 

Primer. Obrir el termini de presentació d’ajuts “Invited key expert” 2022 

Segon. Destinar a la convocatòria d’ajuts “Invited key expert” un fons màxim de 12.000 euros, 

a càrrec de l’aplicació pressupostaria D/680000700/R2020A/G00 amb projecte RN001571 

provinent dels Fons Ministerials de la menció d’excel·lència María de Maeztu MDM-2017-0729 

i D/687000300/R2021G/G00 AR0RM002. 

Tercer. Publicar a la intranet de l’Institut de Neurociències aquesta resolució i les bases que 

s’annexen (annex 1). 

Barcelona, 24 de març de 2022 

 

 

 

Dr. Jordi Alberch 

Director de l’Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona 

 
Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, independentment de la seva execució immediata, les 

persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant el Rector, en el termini d’un mes a comptar de 

l’endemà de la seva publicació, d’acord amb l’establert pels articles 30, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 

procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.  

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la 

defensa dels seus interessos. 



 

 

 

 

 

 

Annex 1 

Bases del programa Invited Key Expert 2022 (IKE 2022) 
 

Amb l’objectiu de continuar fent recerca en la frontera del coneixement i promoure la  

internalització de la recerca que es fa a l’Institut de Neurociències, es convoca aquest ajut que 

ofereix la possibilitat de convidar a persones claus i expertes internacionals. Aquestes persones 

permetran que l’Institut es nodreixi dels darrers descobriments científics i tecnològics i que es 

promoguin sinergies que potenciïn la internacionalització de la recerca donant fruit a la 

publicació conjunta d’articles, a la participació en projectes consorciats, a l’inici d’una 

col·laboració públic-privada o la creació d’un projecte de transferència entre d’altres.  

Condicions Generals 

a.   Les propostes les resoldrà el Director de l’Institut de Neurociències, a proposta de l’Equip 

de Direcció, en el termini màxim d'un mes des de la data de presentació de la sol·licitud. 

Aquesta resolució es comunicarà al sol·licitant i es publicarà a la intranet de la web de 

l’Institut de Neurociències (www.neurociencies.ub.edu/intranet/intercanvi-darxius/). 

b.   Els/les sol·licitants només podran gaudir d’un ajut per convocatòria. 

c. L’import màxim que es finançarà son 1500.-€ per ajut i la resta l’haurà de cofinançar 

l’investigador amb els seus fons propis o altres ajuts compatibles. Són elegibles els viatges i 

un màxim de 4 nits d’allotjament (tot i que amb limitacions de preu). L’Institut 

s’encarregarà tant de la gestió del viatge com de l’allotjament. 

d. Només es finançaran les estades que es portin a terme des de l’endemà de la resolució de la 

convocatòria i fins el 31 de desembre de 2022.  

Requisits  

• El/la sol·licitant ha de ser un dels investigadors que pertanyen a l’Institut de 

Neurociències de la UB o membre d’un grup de recerca amb el recolzament del seu IP. 

• La persona sol·licitant ha de tenir un vincle contractual amb la Universitat de Barcelona 

(en forma de beca o contracte). 

• La persona visitant “Invited key expert” ha de com a mínim participar en una xerrada, 

debat i/o taula rodona que s’emmarcarà dintre del programa Neuroscience Conference 

Series on puguin atendre els membres de l’Institut de Neurociències. L’Institut 

s’encarregarà de la difusió de l’esdeveniment.  

 

Sol·licitud i documentació 

Les sol·licituds s’han d’enviar a l’Institut de Neurociències per correu electrònic 

(ubneuro@ub.edu), especificant al tema del correu Invited Key Expert 2022. Només és necessari 

http://www.neurociencies.ub.edu/intranet/intercanvi-darxius/
mailto:ubneuro@ub.edu


 

 

que es faci arribar el formulari de sol·licitud “Invited Key Expert Form 2022” publicat a la 

intranet. Aquest imprès s’ha de fer arribar omplert en format Excel i en format PDF (signat). 

Criteris d'avaluació 

L’Equip de Direcció de l´Institut de Neurociències, valorarà les sol·licituds que es comprometin 

a assolir l’objectiu de la convocatòria i que siguin rellevants per a la trajectòria investigadora de 

la persona sol·licitant o del grup de recerca al qual pertany.  

Es valorarà positivament el potencial impacte de l’Invited Key Expert en la internalització de 

l’Institut. És a dir quants dels nostres investigadors/es estan interessats en la visita, quants 

tindran accés a la persona convidada, i quin resultat se’n deriva. Es prioritzaran aquelles 

sol·licituds que promoguin la participació en consorcis internacionals. Així és recomana convidar 

a experts/es que tinguin una participació activa en projectes europeus o formin part de panells 

internacionals.  

També es valorarà positivament que la persona experta participi en diferents accions durant la 

seva visita. Així, a banda de participar en el Neuroscience Conference Series, també es pot 

plantejar que l’Invited Key Expert faci altres activitats com seminaris interns, tallers, showrooms, 

reunions, visites a laboratoris, sessions de mentoria a investigadors juniors o estudiants, entre 

d’altres.  

L’Equip de Direcció, una vegada avaluades les sol·licituds, farà la proposta d'atorgament en 

funció de la disponibilitat pressupostària i s’anirà publicant periòdicament a mida que es vagin 

concedint els ajuts. 

Seguiment 

Un cop finalitzada la visita i en un període màxim de 7 dies el sol·licitant ha de fer arribar un 

informe de mitja pàgina on expliqui quin ha estat l’impacte de la visita, quines accions s’han dut 

a terme, quanta gent ha participat en cada acció i quins resultats potencialment se’n deriven.  

 


