JORNADA DE DOCTORAT 2017 - UdL

Lloc: Edifici Rectorat, Sala d’Actes
Data: 31 de març de 2017
BASES DEL PREMI AL MILLOR PÒSTER
Preàmbul
La Universitat de Lleida, en el seu afany per promoure la recerca i molt especialment
entre els membres més joves de la comunitat científica, convoca dos premis als dos
millors pòsters presentats durant la JORNADA DE DOCTORAT DE LA UdL.
Bases del concurs
1. Objecte: Premiar els dos millors pòsters originals presentats a la JORNADA DE
DOCTORAT DE LA UdL.
2. Participants: Poden optar als premis totes les comunicacions presentades en forma
de pòster a la jornada de recerca, amb la condició de que el autor/a que presenta la
comunicació sigui el primer autor/a de la mateixa i estigui realitzant la tesi doctoral a la
UdL.
3. Dotació: Cada premi estarà dotat de 400€ i un diploma acreditatiu, que es lliuraran
al primer signant del treball. Aquest import estarà subjecte a la fiscalitat vigent. En el
cas que hi hagi més d’un primer autor, el premi serà compartit entre aquests.
4. Jurats: S’establiran dos jurats, un format pels membres del Comitè Científic i altre
pels doctorands dels Programes de Doctorat de la UdL inscrits a la Jornada. Cada jurat
escollirà un pòster pel premi, d’acord als criteris.
5. Criteris: Es valorarà el rigor, contingut i interès científic, la presentació, així com la
claredat i capacitat de comunicació mostrada al pòster. També es tindrà en compte si
el pòster s’ajusta a les dimensions exigides (màxim 70cm d’ample i 100cm d’alt).
6. Decisió: La decisió del Jurat serà inapel·lable i es farà pública a l’acte de cloenda.
Optar a aquests premis pressuposarà acceptar les bases d’aquesta convocatòria.
7. Lliurament: Els premis es lliuraran a l‘acte de Cloenda de la I Jornada de Recerca.

8. Composició del Comitè Científic:
- Dra. Olga Martín Belloso, Directora de l’Escola de Doctorat
- Dra. Loreta M. Medina Hernández, Subdirectora de l’Escola de Doctorat
- Dra. Ana Pelacho, Coordinadora del Programa Ciència i Tecnologia Agrària i
Alimentària
- Dr. Manel Portero, Coordinador del Programa Activitat Física i Esport
- Dr. Pere Lavega, Vice-coordinador del Programa Activitat Física i Esport
- Dr. José Luis Gallizo, Coordinador del Programa Dret i Administració d'Empreses
- Dra. Gemma Filella i Guiu, Coordinadora del Programa Educació, Societat i Qualitat de
Vida
- Dr. Josep M. Miret, Coordinador del Programa Enginyeria i Tecnologies de la
Informació
- Dr. Carlos Colinas, Coordinador del Programa Gestió Forestal i del Medi Natural
- Dr. Rui C. Vaqueiro de Castro Alves, Coordinador del Programa Salut
- Dr. Enric Vicedo, Secretari de l’Escola de Doctorat i Coordinador del Programa
Territori, Patrimoni i Cultura

