CONCURS LA TEVA TESI EN 4 MINUTS

LA FUNDACIÓ CATALANA PER A LA
RECERCA I LA INNOVACIÓ I LA
UNIVERSITAT DE GIRONA DESAFIEM
ALS INVESTIGADORS EN FORMACIÓ A
EXPLICAR LA SEVA RECERCA EN NO
MÉS DE QUATRE MINUTS EN UN
LLENGUATGE SENZILL I FÀCILMENT
COMPRENSIBLE

ACCEPTES EL REPTE?

El desafiament consisteix en una primera fase prèvia en
la que es competeix a nivell d'Universitat de Girona. Els
concursants cal que enregistrin un vídeo que la UdG farà
públic per mitjà del seu canal de youtube perquè puguin
ser votats. Els 10 investigadors que més agradin
participaran a la final de la UdG on presentaran la seva
recerca davant d'un jurat en una sessió també oberta al
públic. El concursant guanyador representarà la UdG a la
final interuniversitària.

Fase prèvia a la UdG
Per participar cal enregistrar un vídeo de com a màxim 2
minuts (240 segons) presentant la teva recerca de forma
fàcilment comprensible. Tot seguit penja’l en el teu canal
de youtube de manera “unlisted” i fes la sol·licitud al
concurs per mitjà del formulari que trobaràs en aquest
enllaç. Tens temps fins el 18 d’abril
El 26 d’abril la Universitat de Girona farà públic en
el seu canal de youtube els vídeos dels participants i fins
l’11 de maig el públic podrà votar aquelles presentacions
que més els agradin.
Les 10 presentacions més valorades participaran a la final
institucional de la UdG que es farà de manera presencial
davant un tribunal el 22 de maig. El concursant que
guanyi aquesta fase representarà a la Universitat de
Girona en la final interuniversitària del concurs
organitzada per la Fundació Catalana per la Recerca i la
Innovació a Barcelona. (FCRI)
Premis Fase UdG*
Primer premi: Un ordinador portàtil
Segon premi: Una tauleta tàctil
Premi del públic: Una tauleta tàctil

Fase final a Barcelona
Consisteix en un presentació de 4 minuts en una única
sessió oberta i pública a la ciutat de Barcelona durant el
mes de juny de 2018. A la fase final es competirà amb
representants de les 12 universitats catalanes davant d’un
jurat establert per la FCRI
Premis Fase Final
Primer premi: 3.000€
Segon premi: 2.000€
Premi del públic assistent: 1.000€
Dates a tenir en compte:
Període de recepció de sol·licituds fins el 18 d’abril
per mitjà del formulari que trobareu en aquest enllaç
Publicació llista provisional admesos i exclosos: 20
d’abril a la seu de la UdG i a la mateixa web del
formulari
Publicació al youtube dels vídeos participants al
concurs: 26 d’abril
Període de votació del 26 d’abril a l’11de maig a
les 12 h (AM)
Publicació dels 10 vídeos més votats i convocats a la fase
final prèvia a la UdG: 15 de maig de 2018
Final a la UdG: 22 de maig a les 16 h a la sala amfiteatre
de l’Escola Politècnica Superior
Bases i més informació a:

*Consulteu el valor dels premis a la convocatòria

Convocatòria amb el reglament de la 1a edició de la fase
prèvia a la UdG "Tesis en 4 minuts" Convocatòria en
castellà
Informació sobre la fase final Concurs “Tesis en 4
minuts”
Més informació a promocio.postgraus@udg.edu

