
PREMIS 2020 ALS MILLORS POSTERS DE RECERCA DEL 
DEPARTAMENT DE FÍSICA 

   

1. INTRODUCCIÓ 

Aquesta convocatòria s’emmarca dins la línia estratègica del Departament de Física que 
té per objectiu dinamitzar la recerca dels estudiants de doctorat del departament i 
generar material per projectar la nostra recerca al web del departament 

  

2. OBJECTE 

Concedir tres premis a les millors presentacions de posters de recerca 2020 

  

3. IMPORT DELS AJUTS 

La Comissió de Recerca del Departament de Física concedirà ajuts, prèvi estudi de les 
sol·licituds i classificació de les mateixes segons la puntuació obtinguda després de 
valorar-les amb els criteris establerts en aquesta convocatòria: 

És concediran tres ajuts, de 617,30 € (aquest premi tindrà una retenció del 19% en cas 
de residents de l’Estat Espanyol o el % que correspongui en cas de no residents a l’Estat 
Espanyol segons la normativa “Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos 
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimoni” i el 
“Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat pel Reial 
Decret 633/2015 de 10 de juliol (BOE 11/07/2015)”. 

  

4. REQUISITS DE LES PERSONES SOL·LICITANTS 

Estudiant de doctorat o doctors que hagin estat matriculats en alguns dels Programes de 
doctorat al llarg del 2020  que hagin estat sota la direcció d'algun professor del 
departament de Física durant el darrer any. 

A la sol·licitud s’ha d’especificar el nom del director o codirector que pertany al 
Departament de Física. 

5. REQUISITS DELS VÍDEOS I POSTERS 

1. Pòster en format PDF amb un tamany definit de 1,5 m. d’alçada per 1 m. 
d’amplada. 

2. El pòster pot haver estat presentat prèviament a un congrès o ser nou. 



3. Juntament amb el pòster es presentarà una gravació de màxim 8 minuts 
explicants els elements fonamentals del pòster. 

 

6. SOL·LICITUDS 

1. Les sol·licituds es presentaran fins el 22 de novembre de 2020 mitjançant un 
google forms on podreu adjuntar la documentació requerida en aquesta 
convocatòria (matrícula de doctorat del 2020 i autorització d'ús de dades 
personals). 

A continuació teniu el link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZaEROpOaxf0RSOcZJ1e6Y3liW
kkaiFjaiIxbb6ORP45MTwA/viewform?usp=sf_link 

2. Un cop inscrits, per presentar el pòster i el video l’heu de compartir desde el 
vostre drive amb el compte concursposterdfis@gmail.com 

El fitxers han d'estar identificats amb el vostre nom i cognoms. 

 

7. DOCUMENTACIÓ 

A l’hora de realitzar la sol·licitud caldrà adjuntar la matrícula de doctorat del 2020 i 
l’autorització d’ús de dades personals. 

   

8. PRIORITZACIÓ I RESOLUCIÓ DELS AJUTS 

La comissió de Recerca del Departament de Física amb el suport de l’administració de 
la UTGCNTIC verificarà el compliment dels requisits del punt 4 i la documentació del 
punt 6.   

Un cop verificats, la Junta del Departament prioritzarà i resoldrà les sol·licituds rebudes 
atenent a criteris objectius de: 

● Adequació de la sol·licitud a l’esperit de la convocatòria. 
● Valor que l'activitat aporta a la producció i productivitat científica del grup de 

recerca i del Departament. 
● Oportunitat estratègica i altres mèrits que els sol·licitants vulguin al·legar. 

9. FORMA DE CONCESSIÓ DELS AJUTS 

L'import de l'ajut concedit serà transferit al compte corrent que facilitin els aspirants que 
siguin seleccionats pels tres premis. 


