Premi d’Economia i Empresa de la Universitat
Pompeu Fabra (14a edició)
La Facultat d’Economia i Empresa convoca el Premi d’Economia i Empresa (14a
edició) de la Universitat Pompeu Fabra amb la col·laboració d’Agrolimen S.A. El
propòsit d’aquesta convocatòria és incentivar, des dels primers nivells de
l’ensenyament secundari, l’estudi en l’àmbit de l’economia i de l’empresa.
Bases
- S'atorgarà el Premi d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra al millor
treball de recerca versant sobre temes d’economia i empresa realitzat durant el
curs acadèmic 2019-2020 en els centres d’ensenyament secundari públics, privats
o concertats d’Espanya.
–Poden optar a aquest premi els alumnes de batxillerat dels centres d’ensenyament
secundari d’Espanya que hagin estat seleccionats prèviament pel seu centre.
–La Direcció de cada centre d'ensenyament només pot presentar al Premi un treball
de recerca.
–Els treballs de recerca, amb un únic original, s'han de presentar obligatòriament
impresos en paper. Així mateix, si el treball conté materials en algun altre tipus de
format –vídeo, DVD, web, etc.–, també s'hi han d'adjuntar.
–Tots els treballs s’han de presentar en un sobre tancat en què hi figuri “Premi
d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra”, i dins del sobre, en un full a
part, es farà constar:
1.
2.
3.
4.

Nom, cognoms, signatura, adreça i telèfon de l’estudiant que hi concursa.
Títol del treball.
Nom i cognoms del tutor del treball de recerca.
Nom, cognoms i signatura del director o coordinador de batxillerat del
centre i telèfon de contacte.
5. Nom i adreça del centre.
6. Vistiplau de la Direcció del centre, incloses la signatura i el segell.
- Els treballs han de tenir una extensió màxima de 50 pàgines amb interlineat
mínim d'un espai i mig, i mida mínima de lletra d’11 punts, incloent-hi la portada,
l'índex i els annexos si n'hi ha.
- Els treballs es poden presentar en català, castellà, anglès o francès.
Els treballs de recerca hauran d’enviar-se, per correu certificat o mitjançant un
servei de missatgeria que pugui justificar el lliurament, a la següent adreça postal:
Premi d’Economia i Empresa
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Secretaria
Unitat de Gestió i Administració
Facultat d’Economia i Empresa
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

També és possible lliurar en mà els treballs en l’adreça indicada.
Els treballs presentats no seran retornats als seus autors. No obstant, aquests els
podran retirar personalment de la Secretaria de la Facultat d’Economia i Empresa
abans del 20 de juliol del 2020. Els treballs que no hagin estat retirats en aquella
data seran destruïts.
–El termini de presentació dels treballs finalitzarà el 18 de març del 2020.
–El jurat serà designat pel degà de la Facultat d’Economia i Empresa de la UPF,
d’entre els professors i les professores d'aquests estudis. La decisió del jurat, que
serà inapel·lable, es farà pública el 15 d’octubre del 2020 (data prorrogada
atenent
les
mesures
motivades
per
la
crisi
sanitària)
al
web

https://www.upf.edu/web/econ/activitats-f

- El jurat podrà declarar desert el premi si ho considera oportú.
- El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.
- Els premis atorgats en aquesta edició seran els següents:



Premi al millor treball: 1.500€ i diploma.
Mencions: diploma.

–Així mateix, el tutor serà distingit amb un títol acreditatiu.
-Es podran atorgar, a criteri del jurat, mencions honorífiques en funció de la
qualitat dels treballs seleccionats; però només hi haurà un treball guanyador.
–El premi esmentat i, en el seu cas, les mencions honorífiques, es lliuraran a la seu
de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra al mes de
novembre de l’any de la convocatòria.
–La participació en aquest concurs implica acceptar aquestes bases.
Correu electrònic de contacte: secretaria.economiques@upf.edu (amb el títol “Premi
de batxillerat”).

