CONCURS
“Tesis en 4 minuts”
CATALUNYA

INFORMACIÓ GENERAL
Organitzen
• Les 12 universitats catalanes: concurseliminatòria propi
• L’FCRi: concurs final a nivell català

Objectiu
• Plantejar als estudiants de doctorat, de
qualsevol disciplina científica, el repte
d’explicar la seva recerca durant un temps
màxim de 4 minuts en un llenguatge senzill i
fàcilment comprensible, per a un públic
general.

Amb el suport de
la Generalitat de Catalunya

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
• Ser doctorand/doctoranda de com a mínim en el segon curs, amb la seva matrícula activa i
abonada.
• Tenir, en el moment de sol·licitar la participació en el concurs, el vistiplau del director/directora
de tesi.
• No haver defensat la tesi abans de la presentació de sol·licituds a la seva universitat.
• Compromís de ser-hi el dia de la celebració del concurs, atès que no està permesa la
participació a distància.
• Compromís d’omitir durant la presentació en públic qualsevol dada o informació confidencial
respecte a la recerca. Ni les universitats ni l’FCRi es faran responsables en el cas
d’incompliment per part de les persones participants.

SOL·LICITUD
• Cada universitat publicitarà la seva convocatòria, prepararà el seu propi formulari
electrònic i establirà un termini de presentació de candidatures.
• Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es revisaran les candidatures i es farà
una relació provisional de persones admeses i excloses.
• En el cas de rebre un nombre massa gran de sol·licituds, cada universitat és lliure de fer
una tria prèvia segons els criteris que consideri oportuns.
• Hi haurà un breu període de reclamacions i esmenes, al final del qual es publicarà la llista
definitiva.
• Cada universitat establirà una data de celebració del concurs, durant el període comprès
entre l’1 de març i el 20 de maig de 2019.

DESENVOLUPAMENT
Eliminatòria universitària
• Sessió única, oberta i pública. Només en el
cas que hi hagi moltes candidatures es podria
fer una sessió més.
• Es farà en el període comprès entre l’1 de
març i el 20 de maig de 2019.
• L’ordre d’intervenció dels participants serrà
decidit per cada universitat.
• Els participants disposen de 4 minuts per a la
seva exposició. Qui superi aquest temps
quedarà automàticament eliminat.
• Cada universitat decideix qui forma part del
seu jurat, el nombre de premis i la seva
quantia.
• La decisió del jurat es farà efectiva al final de
la sessió i es comunicarà a l’FCRi.

Final
• Sessió única i pública a la ciutat de
Barcelona.
• Aforament aproximat: 200 persones
• Data: mes de juny de 2019, en horari de tarda
i, preferentment, de dimarts a dijous.
• Públic assistent previst: alumnes de grau,
màster, doctorat, batxillerat i cicles formatius.
• S’hi presentarà un(a) candidat(a) per
universitat.
• Intervenció per ordre aleatori previ sorteig a
l'FCRi i comunicat als candidats.
• L’FCRi establirà el jurat
• 3 categories de premis (primer, segon i públic)

NORMES DURANT LA PRESENTACIÓ
• Duració màxima de 4 minuts.
• Es recomana no projectar més de dues diapositives estàtiques.
• No es recomana vídeo ni so, ni instruments musicals, ni disfresses, etc.
• S’admet l’acompanyament d’algun material. Es recomana que sigui mínim.
• Només s’hi admeten presentacions en llengua catalana, castellana o anglès.
• Es considera que una presentació ha començat quan el participant parla.
• No es recomanen notes o apunts a la mà.
• Es pot utilitzar una citació breu o humorística.

QUANTIA DELS PREMIS DE LA FINAL
• Premis
1r: 3.000 €
2n: 2.000 €
Públic: 1.000 €
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Més informació:
belen.lopez@fundaciorecerca.cat
93 268 77 08

