
Bases de la Convocatòria 2021

Premis de doctorat del Departament d’Enginyeria Telemàtica

1. INTRODUCCIÓ

Aquesta convocatòria s’emmarca dins la línia estratègica del Departament d’Enginyeria
Telemàtica per reforçar el seu programa de doctorat. Motivat per la pandèmia del
COVID-19 el Departament ha creat uns premis per a l’estudiantat del programa de
doctorat d’Enginyeria Telemàtica, per a què puguin desenvolupar els seus estudis fins al
màxim  grau.

2. OBJECTE

L’objectiu d’aquesta convocatòria és doble, per una banda, consolidar el nombre
d’estudiants de doctorat matriculats al programa, i per altra banda, facilitar la
continuïtat dels estudis de doctorat a aquelles i aquells estudiants que mostren una
evolució favorable en el desenvolupament de la seva tesi.

3. IMPORT DELS PREMIS

El Departament concedirà premis, previ estudi i classificació de les sol·licituds rebudes,
segons la puntuació obtinguda després de valorar-les amb els criteris establerts en
aquesta convocatòria. El Departament destinarà la quantitat de 4.550 € en premis que
es repartiran entre les sol·licituds millor valorades.

(Aquest premi tindrà una retenció del 19% en concepte d’IRPF segons la normativa “Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de
no Residentes y sobre el Patrimoni” i el “Reglament de l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques, aprovat pel Reial Decret 633/2015 de 10 de juliol (BOE
11/07/2015)”).

4. REQUISITS DE LES PERSONES SOL·LICITANTS

1. Estar acceptat/da o matriculat/da al programa de doctorat en Enginyeria Telemàtica
pel curs 2021-22, o el 2020-21 i no haver defensat la tesi en el moment de presentar
la sol·licitud.

2. Que almenys un dels directors o directores de tesi sigui membre del Departament
d’Enginyeria Telemàtica.



5. SOL·LICITUDS

Les sol·licituds es poden presentar fins el dia 10 de novembre a través de l’enllaç:

https://forms.gle/wN2fa7psnAbBK2W69

6. DOCUMENTACIÓ

Els aspirants aportaran les dades requerides al formulari de sol·licitud (Punt 5 d’aquest 
document), incloent una presentació breu de la seva tesi en format lliure (e.g. vídeo 
curt, document de presentació, etc...). A més, es tindrà en compte el Currículum Vitae i 
la documentació presentada durant el procés d’admissió al programa de 
doctorat d’Enginyeria Telemàtica.

7. PRIORITZACIÓ I RESOLUCIÓ DELS PREMIS

L’equip directiu del Departament d’Enginyeria Telemàtica, amb el suport de 
l’administració de la UTGCNTIC, verificarà el compliment dels requisits (Punt 4) i la 
documentació (Punt 6).

Un cop verificats els requisits, la Junta del Departament prioritzarà i resoldrà les 
sol·licituds rebudes atenent als mèrits acadèmics, laborals i de recerca del CV dels 
sol·licitants i a la presentació de la tesi si s’escau.

Es prioritzaran les sol·licituds dels alumnes que no tinguin concedida una beca 
predoctoral (FI, FPI, FPU o Doctorat Industrial, o concedida per entitats estrangeres) en 
el moment de presentar la sol·licitud.

8. FORMA DE CONCESSIÓ DELS PREMIS

L'import de l'ajut concedit serà transferit al compte corrent que facilitin els aspirants 
que siguin seleccionats pels premis.

Només es farà efectiu el premi als alumnes que hagin formalitzat la matrícula al 
programa de doctorat d’Enginyeria Telemàtica.

Barcelona, 25 d'octubre de 2021.

https://forms.gle/wN2fa7psnAbBK2W69



