Premi Extraordinari de Doctorat en
Tecnologia Educativa
25/07/2018
Es comunica que es troba oberta la presentació de candidatures al Premi Extraordinari en Tec nologia Educativa, exclusivament per a aquells doctors/es que hagin llegit la seva tesi doctoral
en aquest Programa de Doctorat, i hagin obtingut la qualificació d'excelent “cum laude”, en
el període comprès entre l'octubre de 2014 i el setembre de 2017.
Per a participar és imprescindibe emplenar la solicitud (veure model de solicitud:
http://cep.uib.cat/digitalassets/326/326664_instancia_general_-intact2.pdf), i enviar-la per
correu electrònic, així com tota la documentació requerida (veure més a baix en requisits) a
la següent adreça correu electrònic: (director.eduib@uib.es).

El termini de presentació de tota la documentació acaba el dia 17 de setembre de 2018.

Juntament amb aquesta solicitud s'ha d'adjuntar un CVN (existeix un model en la FECYT:
https://cvn.fecyt.es/editor/) i els documents que el/la candidat/ta estimi oportuns, i que es fa
esment en els Requisits aprovats per la Comissió Acadèmica del Doctorat en Tecnologia Educativa, que són els següents:
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Requisits:
•

Que la tesi hagi obtingut la qualificació de “Excel.lent cum laude”

•

Que el/la director/a o el/la tutor/a de la tesi aporti un informe amb els motius per optar al premi extraordinari.

•

Que el/la candidat/ta aporti un curriculum vitae actualitzat.

La Comissió d'Experts tindrà en compte:
•

Els informes del tribunal de la tesi.

•

L'informe aportat pel director/a o tutor/a.

•

Les publicacions que ha donat lloc la tesi, tenint en compte la posició de la revista
dins de l'àrea, la posició entre els autors i l'impacte de la revista.

•

Les beques de recerca relacionades amb la tesi.

•

La transferència de coneixement que ha donat lloc la tesi.

•

La projecció científica del candidat amb posterioritat a la tesi.

•

Altres mèrits descrits en el curriculum vitae del candidat relacionats amb la tesi.

http://edoctorat.uib.cat

Si no es presenta la solicitud, degudament emplenada, ni el curriculum vitae s'entendrà que
el/la candidat/ta desisteix a participar al Premi Extraordinari de Doctorat.
Per a més informació, consultar (article 21), FOU 11330. ACORD NORMATIU del dia 23 de
març de 2015 pel qual es modifica l'Acord normatiu 11037/2014, de 22 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears.
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