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Contracte per fer la tesi doctoral 
a la Universitat de Girona 

Límit presentació candidats/es: 25 agost 2013 
Requisit: Llicenciatura/grau en Física o Matemàtiques  

 
Salari aproximat: 1.139 € bruts/mes (és similar a les beques FPU del ministeri: paguen 1.142 € bruts/mes) 
Data prevista d'incorporació: setembre/octubre 2013 (tant aviat com la universitat faci el contracte) 

Durada: 16 mesos aprox. (possiblement es podrà allargar més temps) 
 

Línea: Sistemes complexes (Física interdisciplinar) 
 

Si la persona contractada te un màster acabat (60 crèdits), farà directament la tesi (si no hi ha imprevistos). Si no 
te un màster, farà el màster en Física ambiental (Canvi ambiental) de la Universitat de Girona (UdG). En tot cas, 

demanarà beques del ministeri (FPU), Generalitat (FI) i UdG per a fer la tesi en un tema que li agradi i estigui 
dins els objectius dels projectes del grup, que són sobre sistemes complexes (Física interdisciplinar): transició 

del neolític, propagació d'infeccions víriques, fronts lingüístics, evolució cultural, tumors de càncer... 
 

Contracte finançat íntegrament pel projecte Consolider:  
SimulPast. Simulating the Past to Understand Human Behaviour  

http://simulpast.imf.csic.es/sp/  
 

En el projecte participen més de 60 investigadors: físics, arqueòlegs, antropòlegs, informàtics, investigadors de medi 
ambient i sociòlegs de 11 grups de recerca de 7 institucions diferents. 

 
Els models físics que s'aplicaran seran equacions de reacció-difusió i simulacions de random-walk.  

 
Interessats envieu l'expedient acadèmic a: joaquim.fort@udg.edu 

(l'expedient ha d'incloure nota, curs acadèmic i convocatòria de totes les assignatures) 


