CONVOCATÒRIA PREMI TIC3 2017
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 2016 -2017. Encara que
formalment no pertanyen al mateix curs acadèmic, també poden participar en aquesta
convocatòria els estudiants que han realitzat la defensa durant la convocatòria d’octubre de
2017.
Les dades dels participants no seran cedides a tercers. Això no obstant, es podran fe r públics
els noms del/s guanyador/s del premi, així com també els dels participants que obtinguin algun
tipus de reconeixement per part del Jurat. Les dades dels participants al premi podran ser
utilitzades per remetre informació de les activitats de l’Associació TIC3 i de l’EPSEM. Amb la
participació al premi, s’autoritza als organitzadors a utilitzar gratuïtament imatges dels
participants que es puguin obtenir en relació amb la present convocatòria.

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 d’un treball que tingui diversos autors, l’import del
premi es repartirà entre tots ells.
Els organitzadors podran fer difusió del títol de la/les obra/es premiada/e s, i/o que obtinguin
algun tipus de reconeixement per part del jurat, i d'un resum del seu contingut.

Propietat intel·lectual
Els drets de propietat intel·lectual de les obres presentades es regiran segons la normativa de
la Universitat Politècnica de Catalunya.

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 que 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
31 d’octubre de 2017, moment en el que els participants han d’haver rebut la confirmació de
recepció de la documentació.

Jurat
El jurat estarà format per 4 membres. D’aquests, tres seran membres de l’associació TIC3, un
dels quals actuarà de president, un de secretari i un de vocal. Una persona de l’EPSEM
completarà el tribunal i també actuarà de vocal. En cas de que la deliberació doni com a
resultat un empat, el president tindrà vot de qualitat. El secretari és l’encarregat d’escriure l’acta
de les deliberacions.

Criteris de valoració i selecció del guanyador
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
En una primera fase, el jurat seleccionarà fins a tres treballs finalistes en ba se a la
documentació lliurada. Els candidats finalistes seran convocats per fer una breu presentació
oral del treball presentat i un debat posterior amb els membres del jurat. En aquest cas, per a la
decisió del guanyador també es tindrà en compte la qualitat de l’exposició i el debat posterior.
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 2016 -2017, que tindrà lloc el
dia 23 de novembre de 2017 i estarà envoltat de la solemnitat i el prestigi que l’ocasió es
mereix.

Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb l’establert a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades, s’informa que les dades personals facilitades pels participants seran
incorporades a un fitxer del que és responsable l’Associació TIC3, i seran tractats d’acord amb
la citada llei. Els interessats podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
mitjançant correu electrònic dirigit a l’adreça premi@tic3.cat, indicant com a assumpte “LOPD”.

Acceptació de les presents clàusules
La participació al “PREMI TIC3 2017” implica l’acceptació de totes les clàusules de la present
convocatòria.

