Bases dels premis per a projectes dins
d’una assignatura de l’Escola
d’Enginyeria de la UPF
Destinataris dels premis beca
Els destinataris dels premis per a projectes dins d’una assignatura seran els alumnes matriculats en
un dels graus designats en aquestes bases, i que hagin cursat durant el curs d’aplicació d’aquestes
bases alguna de les assignatures escollides per la comissió de selecció.

Patrocinadors dels premis beca
Aquests premis els concedirà i pagarà la Universitat Pompeu Fabra, gràcies al patrocini econòmic
de Everis.

Curs d’aplicació
Aquestes bases apliquen al curs acadèmic 2018-2019

Graus designats
Els graus designats per a aquests premis són:





Grau d’Enginyeria en Xarxes de Telecomunicació
Grau d’Enginyeria en Informàtica
Grau d’Enginyeria en Sistemes Audiovisuals
Grau d’Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades

Número de premis
Es concediran 3 premis, per a projectes fets dins de 3 assignatures diferents d’algun dels graus
designats.

Dotació dels premis
Cada un dels premis estarà dotat amb una quantitat de 500€. En el cas de que el projecte s’hagi
realitzat en grup, el premi es repartirà entre els membres a parts iguals, a menys que aquests
demanin un repartiment diferent.

Consideració fiscal dels premis
Des del punt de vista fiscal els premis tenen consideració de premis, i estan per tant subjectes a la
tributació i retencions corresponents.

Forma de sol·licitar els premis
Els premis es concediran de forma automàtica als estudiants que la comissió de selecció determini,
i per tant no hi ha un procés de sol·licitud.

Compatibilitat dels premis
Els premis no són incompatibles amb cap altre premi ni beca.

Mecanisme de selecció dels premiats
La comissió de selecció escollirà 3 assignatures dins dels graus designats que tinguin dins del seu
pla docent un projecte que tingui un pes important dins de l’avaluació de l’assignatura. Aquestes
assignatures s’escolliran també amb el criteri que representin tots els graus designats pels premis.
Es seleccionarà el projecte amb millor nota de cada una de les assignatures seleccionades. En cas
d’empat, la comissió de selecció decidirà quin dels projectes amb la mateixa nota és mereixedor
del premi.

Acceptació dels premis
Donat que aquests premis es concedeixen sense una sol·licitud prèvia, els estudiants seleccionats
hauran d’acceptar per escrit la concessió i les bases per la qual aquesta es regula.
Si algun dels estudiants seleccionats renunciés al premi o per la raó que fora no pogués o volgués
acceptar-lo, se’n seleccionaria un altre seguint el procediment anterior.

Lliurament dels premis
Els premis es lliuraran durant la cerimònia d’inauguració del curs que tindrà lloc durant el primer
trimestre del curs.
La presència dels estudiants seleccionats o d’algun representant és condició necessària per a la
concessió del premi.

Comissió de selecció
La comissió de selecció d’aquests premis estarà formada pel Director de l’Escola d’Enginyeria de la
UPF, pels coordinadors de cada un dels graus designats, i per un representant de cada
patrocinador.
La feina de la comissió és aplicar aquestes bases i resoldre qualsevol situació que es pugui donar
durant el procés de selecció dels premiats.
Les decisions de la comissió de selecció seran considerades finals i contra elles no hi cap cap
recurs.

Publicitat i promoció
L’Escola d’Enginyeria i els patrocinadors es reserven el dret a fer las accions de publicitat i
promoció dels premis que considerin oportuna, si cal incloent el nom dels premiats. Si no diuen el

contrari, fent-ho constar per escrit, s’entén que els premiats accedeixen a que l’Escola
d’Enginyeria faci arribar als patrocinadors les seves dades de contacte.

