Premi Extraordinari de Doctorat en
Microbiologia Ambiental i Biomèdica
30/07/2018
Es comunica que es troba oberta la presentació de candidatures al Premi Extraordinari en
Microbiologia Ambiental i Biomèdica, exclusivament per a aquells doctors/es que hagin llegit
la seva tesi doctoral en aquest Programa de Doctorat, i hagin obtingut la qualificació
d'excel·lent “cum laude”, en el període comprès entre l'octubre de 2014 i el setembre de
2017.
Per a participar és imprescindible emplenar la sol·licitud (veure model de sol·licitud:
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 28 de setembre de 2018.

Juntament amb aquesta sol·licitud 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 Microbiologia Ambiental i
Biomèdica, que són els següents:

Requisits:
•

Presentar sol·licitud

•

La tesi ha de tenir una qualificació cum laude.

•

El candidat ha d'aportar un curriculum vitae actualitzat.

•

La sol·licitud ha d'anar avalada pel director de tesi, que ha de donar la seva conformitat i adjuntar un informe en el qual s'indiquin (des de la inscripció de l'alumne al pro grama de doctorat fins a dos anys posteriors a l'any de lectura de la tesi):

•

Les publicacions derivades de la tesi.

•

La transferència de coneixement que hagi donat lloc la tesi.

•

Altres mèrits relacionats amb la tesi doctoral que siguin interessant destacar.

http://edoctorat.uib.cat

Criteris de valoració:
La comissió a l'hora de valorar la tesi tindrà en compte:
•

Les publicacions originals en revistes científiques que ha donat lloc la tesi doctoral
atenent a l'informe del director, considerant principalment aquelles en les quals el sol·licitant figuri com a primer autor o com “corresponding author”. Es tindran en compte els paràmetres de qualitat de les revistes i l'impacte de les publicacions. Els articles
derivats de la tesis publicats en qualitat de col·laborador (no primer autor o no “corresponding author”), es tindran en compte per modular la valoració d'aquest apartat.
La valoració obtinguda en aquest apartat suposarà el 70% de la valoració total.

•

La transferència de coneixement que hagi donat lloc la tesi doctoral. La valoració obtinguda en aquest apartat suposarà el 20% de la valoració total. Altres mèrits relacionats amb la tesi doctoral i amb els mèrits descrits en el curriculum vitae del sol·licitant. La valoració d'aquest apartat suposarà el 10% de la valoració total.
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