CONCURS LA TEVA TESI EN 4
MINUTS –EDICIÓ2021

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?

Fase prèvia a la UdG
Tens temps fins el 12 de març.
A la primera fase els investigadors en formació participaran
en la final institucional de la UdG que es farà de manera
presencial davant un tribunal. 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
Tercer premi: Una tauleta tàctil
*Consulteu el valor dels premis a la convocatòria

Edició 2020:
Glòria Brugués, guanyadora de la fase prèvia a la UdG.
Vídeo Final Barcelona (UdG 49'20'')

Fase final a Barcelona
Consisteix en un presentació de 4 minuts en una única
sessió oberta i pública a la ciutat de Barcelona la
primera setmana del mes de juny de 2021. 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 12 de març per
mitjà del formulari.
Publicació de la llista provisional de sol·licituds admeses
i excloses al taulell d’anuncis de la seu electrònica: 19 de
març.
Termini de 10 dies hàbils des de l’endemà de la
publicació de la llista provisional de sol·licituds admeses
i excloses per presentar reclamacions i esmenes (a les
sol·licituds); de no efectuar-se en el termini esmentat es
tindrà per desistit.
Publicació de la llista definitiva de sol·licituds admeses i
excloses al taulell d’anuncis de la seu electrònica dia 14
d’abril.
Final a la UdG el 29 d’abril a les 16 h a la sala amfiteatre
de l’ Escola Politècnica Superior.
Bases i més informació a:
Convocatòria amb el reglament de la 4a edició de la fase
prèvia a la UdG "Tesis en 4 minuts"
Informació sobre la fase final Concurs “Tesis en 4
minuts”
Més informació:
promocio.postgraus@udg.edu

