
Responsable Acadèmic de 
Programa  

VACANT

L’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) convoca una plaça de responsable acadèmic pel nou 
programa sobre Ciutats i Nova Agenda Urbana. El responsable acadèmic del programa s’encarregarà de les 
activitats acadèmiques del programa seguint les directrius del Director del Programa.

El candidat seleccionat concentrarà la seva activitat en dos àmbits fonamentals per al desplegament del 
Programa:

1. La definició, elaboració i preparació de materials docents (en particular casos d’estudi) per a la seva 
utilització en les activitats de formació executiva del programa, i posteriorment la seva difusió de forma 
oberta a tots els potencials interessats. 

2. Desenvolupar una part de la seva activitat en la recerca sobre el desplegament de la Nova Agenda Urbana, 
contribuint a concretar les línies especifiques de recerca del programa, i portant a terme de forma activa 
mitjançant la seva participació en congressos acadèmics internacionals i la publicació de la seva recerca 
en els àmbits acadèmics.

Es valorarà l’experiència prèvia en l’elaboració de materials docents, i en particular, el coneixement sobre el 
mètode de l’estudi de cas i sobre la seva aplicació a plataformes digitals.  També es valorarà el títol de doctor, 
a ser possible, en una temàtica propera als continguts del Programa, així com la participació dels candidats 
en projectes de recerca competitius i les seves publicacions científiques en els darrers anys. Es requereix un 
bon domini de l’anglès, oral i escrit.

El tipus de jornada i horari serà consensuat amb el Director del Programa. La remuneració, competitiva 
internacionalment, estarà d’acord amb la seva experiència prèvia i trajectòria professional.

INSTITUT BARCELONA D’ESTUDIS INTERNACIONALS (IBEI)

L’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals és un centre de recerca creat per cinc universitats de Barcelona 
(Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Oberta 
de Catalunya i Universitat Politècnica de Catalunya). 

L’IBEI recolza la recerca en tots els aspectes de l’economia política internacional, la seguretat internacional, 
les relacions internacionals, la política exterior i les polítiques públiques comparades. 

Més informació sobre l’IBEI i els seus programes a www.ibei.org

Les sol·licituds s’han d’enviar abans del 20 de setembre de 2018.

Els candidats interessats en la plaça hauran de fer arribar el seu CV i una carta de motivació a:

Carlos Sánchez, Coordinador de Recerca del  Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), 

csanchez@ibei.org

mailto:csanchez%40ibei.org?subject=

