CONVOCATÒRIA PREMI TIC3 2014
Bases de la convocatòria
L’associació TIC3 té interès en promocionar l’enginyeria de Sistemes TIC i per aquest motiu
convoca el present premi al millor Treball Final de Grau (TFG) dels estudis d’Enginyeria de
Sistemes TIC en col·laboració amb l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa
(EPSEM) de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Objectius
L’objectiu d’aquest premi és estimular la realització de treballs finals de grau d’alt nivell, creatius
i innovadors, i promoure l’acostament entre la universitat i les empreses del sector TIC de la
Catalunya Central.

Participants
Podran participar en aquesta convocatòria els estudiants d’Enginyeria de Sistemes TIC que han
superat la defensa del seu treball final de grau durant el curs acadèmic 2013-2014.
La participació en aquest premi implica l’acceptació d’aquestes bases.

Premi
Es concedirà un premi dinerari de 1000 €, diploma per a l’autor o autors del TFG i diploma per
al director o directors del TFG. En el cas de treballs que tinguin diversos autors, l’import del
premi es repartirà entre tots ells.

Documentació
Per optar al premi, els participants han de fer arribar a l’associació TIC3, mitjançant l’adreça
d’e-mail premi@tic3.cat, els següents documents en format PDF.
●
●
●
●

Memòria completa del TFG en un fitxer anomenat
memoria_titol_curt_del_tfg.pdf
El resum del TFG qua acompanya normalment el TFG segons la normativa de l’EPSEM
anomenat resum_titol_curt_del_tfg.pdf
Un breu informe (200 paraules) del director del TFG anomenat
informe_titol_curt_del_tfg.pdf
Un full amb el títol del treball, el nom(s) del(s) autor(s) i del(s) director(s)
i les dades de contacte de, com a mínim, un dels autors, anomenat
contacte_titol_curt_del_tfg.pdf

Terminis
Aquesta convocatòria restarà oberta des del moment de la seva publicació fins les 24:00 del
dia 8 d’octubre de 2014, moment en el que els participants han d’haver rebut la confirmació de
recepció de la documentació.

Jurat
El jurat estarà format per 3 membres de l’associació TIC3, un dels quals actuarà de president,
un de secretari i un de vocal i 1 membre de l’EPSEM que actuarà de vocal.

Criteris de valoració
La valoració dels treballs es realitzarà tenint en compte els següents criteris:
● El nivell tecnològic i/o científic del TFG
● El grau de creativitat i innovació del TFG
● La possibilitat d’aplicació real dels resultats del treball
● L’estructura i presentació de la memòria del TFG
El premi podrà declarar-se desert a criteri del jurat.

Veredicte i lliurament del premi
El veredicte del jurat es donarà a conèixer durant la cerimònia de lliurament dels premis i serà
inapel·lable.
El premi es lliurarà durant l’acte de graduació del curs acadèmic 2013-2014, que tindrà lloc el
dia 23 d’octubre de 2014 i estarà envoltat de la solemnitat i el prestigi que l’ocasió es mereix.

