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Contracte per fer la tesi doctoral 
a la Universitat de Girona 

Límit presentació candidats/es: 31 maig 2009 
Requisit: Llicenciatura en Física o Matemàtiques  

(acabada o de finalització prevista abans de Juliol 2009) 
 

Salari aproximat: = 1.500 euros nets/mes 
Data prevista d'incorporació: Immediata 

Durada: 1 any aprox. 
 

Línea: Sistemes complexes i biofísica 
 

La persona contractada farà el master en física ambiental de la Universitat de Girona (UdG), i demanarà 
beques del MEC, Generalitat i UdG per a fer la tesi en un tema que li agradi i estigui dins els objectius dels 

projectes del grup, que són: 1) Física interdisciplinar [transició del neolític, propagació d'infeccions 
víriques, models d'evolució cultural...], i 2) Propagació de flames de combustió. 

 
Contracte finançat íntegrament pel projecte europeu: The formation of Europe: Prehistoric 

population dynamics and the roots of socio-cultural diversity (FEPRE)  
 

En el projecte participen físics, matemàtics, arqueòlegs i genetistes de: Univ of Newcastle upon Tyne, Univ Girona, 
Russian Academy of Sciences, Jagellonian Univ, CNRS, Univ Libre de Bruxelles i Univ of Manchester.  

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

walk amb dinàmica molecular. 
 

Interessats envieu l'expedient acadèmic a: joaquim.fort@udg.edu 
(l'expedient ha d'incloure nota, curs acadèmic i convocatòria de totes les assignatures) 


