BEQUES PER A TESI DOCTORAL 2018
Bases
1. L'Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya estableix dues beques de 5.000
euros per a la realització d’una Tesi doctoral en l’àmbit de l’enginyeria. La beca té el suport
econòmic de la Fundació Caixa d’Enginyers.
La beca es farà efectiva de la forma següent: el 20% en el moment d'adjudicar la beca; el 40%
als dotze mesos de l'adjudicació previ informe favorable del director de la Tesi; quant al restant
40% es pagarà un cop aprovada la tesi i mai més tard dels tres anys de l'adjudicació de la
Beca.
2. Pot sol·licitar la beca qualsevol enginyer/a associat/da o col·legiat/da a les institucions dels
Enginyers industrials de Catalunya que reuneixi les condicions legals i docents necessàries
per a la redacció d'una tesi doctoral.
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3. Els sol·licitants hauran de presentar els següents documents en format digital :
-

Memòria explicativa i resum del projecte de tesi. Descarregar plantilla model en aquest
enllaç:
http://www.eic.cat/promocio/e_coneixement/docu/Plantilles/2018_BEQUES_TESI.doc

-

Descripció de l'experiència acadèmica i professional del sol·licitant, sobretot en el terreny
que faci referència a la tesi.
Declaració del sol·licitant dels seus ingressos nets anuals.
Declaració del sol·licitant relativa a si té concedida una altra ajuda per al mateix treball i el
seu import.
Certificació acadèmica personal conforme el Projecte de Tesi doctoral ha estat admès i
aprovats, com a mínim, 16 crèdits del programa de doctorat corresponent. Aquests
documents s'hauran d'enviar, en sobre tancat, en el que s'especificarà "Convocatòria de
Beques per a Tesis doctorals 2018" a la Secretaria de l'Associació/Col·legi d'Enginyers
Industrials de Catalunya.

-

En una carpeta digital apart, s'haurà de presentar una còpia de la memòria i una còpia dels
documents especificats en aquestes Bases, en el qual no hi figuri ni el nom de l'autor/a, ni el
del director/a de la Tesi, ni tampoc hi figuri cap nom ni logotip de la Universitat. I també un
escrit anònim en el qual es resumeixin les dades següents:
-

Data d'admissió del Projecte de Tesi doctoral.
Ingressos nets anuals.
Altres ajuts per al mateix treball i el seu import.

4. Per a fer la inscripció cal omplir la butlleta adjunta i enviar-la amb la resta de documents
en format digital a la Secretaria de Premis i Beques fins el dia 27 de març de 2018.
5. El Jurat serà nomenat per la Junta de Govern i Junta Directiva de l’Associació/Col·legi
d'Enginyers Industrials de Catalunya. En formaran part persones de prestigi del món Acadèmic
i de l’Empresa. El President del Jurat serà designat també per les Juntes. Actuarà de
Secretari, amb veu però sense vot, el Secretari de la Junta de Govern del Col·legi d'Enginyers
Industrials de Catalunya.
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documentació s’haurà d’entregar en format digital (.doc o .pdf) i en suport físic llapis de memòria USB o CD.
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6. El Jurat tindrà molt en compte els objectius, contingut científic i metodologia. Les decisions del
Jurat seran adoptades per acord de la majoria dels seus membres. El veredicte del Jurat serà
inapel·lable i la beca podrà declarar-se deserta.
7. El Jurat donarà a conèixer el veredicte de la beca en un acte públic que es farà en el transcurs
de la Diada de l'Enginyer 2018.
8. La tesi objecte d'ajut restarà en propietat dels autors, però caldrà fer constar la beca en virtut
de la qual ha estat realitzada, fent especial esment que prové de l'Associació/Col·legi
d'Enginyers Industrials de Catalunya amb el suport de la Fundació Caixa d’Enginyers. Un
exemplar de la tesi quedarà dipositat a l'Associació/Col·legi.
9. La documentació presentada podrà ser retirada a partir del 30 de juny de 2018. Si en el termini
d'un mes a partir d'aquesta data no ha estat retirada, s'entendrà que els concursants
renuncien a fer-ho i que hi perden tots els drets.
10. La presentació de la sol·licitud d'una beca suposa la plena acceptació d'aquestes bases.

Informació i inscripcions
Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
Àrea de Coneixement - Secretaria dels Premis
Via Laietana, 39, 4a planta
08003 Barcelona
Tel. 93 319 23 00
a/e: info@coneixement.eic.cat
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BUTLLETA INSCRIPCIÓ BEQUES PER A TESI DOCTORAL 2018

Títol de la tesi

Escola

Nom i cognoms de
l’autor/a
Número d’associat/da o
col·legiat/da
DNI

Adreça

Població i codi postal

Telèfon

Adreça electrònica

Data i signatura

Aquesta butlleta, juntament amb el resum del projecte i la memòria explicativa cal
enviar-la a:
Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
Àrea de Coneixement - Secretaria dels Premis
Via Laietana, 39, 4a planta
08003 Barcelona
Tel. 93 319 23 00
a/e: info@coneixement.eic.cat
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