
  
 

 
 
 

 
 

CONVOCATÒRIA D'ESTADA EN PRÀCTIQUES 
BIBLIOTECA DE L'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO DE FLORÈNCIA 

 
L'Istituto Universitario Europeo, centre de recerca de la Unió Europea especialitzat en ciències socials, situat a 
San Domenico di Fiesole, Florència (http://www.iue.it) ofereix una beca per a titulats en estudis d’informació 
i documentació de la Facultat. 

 
Condicions de la beca: 
• Durada: dotze mesos. 
• Inici de la prestació: febrer o octubre de 2018. 
• Quantia de la beca: 1.300 € mensuals. 
• El centre ajuda a localitzar allotjament (que va a càrrec del becari). 
• Es reemborsa l'import d'un bitllet d'avió d'anada i tornada. 
 
Requisits dels candidats: 
• Ser graduat o màster per la Facultat en estudis d’informació i documentació. 
• Haver acabat els estudis en els últims dos anys. 
• Tenir bon tracte amb el públic i voluntat de treball en un ambient internacional. 
• Tenir coneixements mitjans-alts d'anglès. 
 
Mèrits: 
• Bon expedient acadèmic. 
• Experiència laboral en entorns internacionals i en biblioteques universitàries o de recerca. 
• Coneixements d’altres llengües. 
 
Documentació (a presentar a la Secretaria de la Facultat): 
•  Imprès de sol·licitud (disponible a: http://www.ub.edu/biblio/docs/Sol_licitud_Florencia_2017.pdf) 
• Currículum (model Europass: http://europass.cedefop.europa.eu) 
• Expedient acadèmic 
• Carta de motivació (format lliure) 
• Carta de recomanació (format lliure) 
 
El currículum i les dues cartes s’han de presentar en català i en anglès, ambdós en format digital (per correu 
electrònic a borrego@ub.edu). 
 
Termini de presentació de sol·licituds: dimecres 18 d’octubre de 2017. 
 
Per a més informació: Ángel Borrego (borrego@ub.edu) i  
http://mobilsbid.blogspot.com.es/search/label/Istituto Universitario Europeo. 
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