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BASES DEL PREMI AL MILLOR PÒSTER 
 
 
Preàmbul 

L’Escola de Doctorat de la Universitat de Lleida, en el seu afany per promoure la recerca i molt 
especialment  la seva divulgació entre  la comunitat científica, convoca dos premis als dos 
millors pòsters presentats. 
 

Bases del concurs 

1. Objecte: Premiar els dos millors pòsters originals presentats amb motiu de la Jornada de 
Doctorat de la UdL. 

2. Participants: Poden optar als premis tots els pòsters presentats, amb la condició que el 
concursant en sigui el primer autor/a i estigui matriculat/da en un Programa de Doctorat 
a la UdL. 

3. Els pòsters han de tenir les següents dimensions: 70cms d’ample i 100cms d’alt. La 
resolució per una òptima visualització dels pòsters haurà de ser 1080x1920px. 

4. Dotació: Cada premi estarà dotat de 400€ i un diploma acreditatiu, que es lliuraran al 
primer autor/a del treball. Aquest import estarà subjecte a la fiscalitat vigent. En el cas 
que hi hagi més d’un primer autor, el premi serà compartit entre aquests. 

5. Sistema de selecció dels premis: Un jurat format pels membres del Comitè Científic de la 
Jornada (veure el Programa) serà l’encarregat de seleccionar un pòster, d’acord amb els 
criteris establerts. El premi restant de la categoria pòster serà seleccionat per votació 
entre tots els doctorands inscrits a la Jornada. Per tal de poder votar, s’habilitarà un espai 
al Campus Virtual on es podran veure tots els pòsters i l’eina de votació estarà activa.  

Únicament es permetrà un sol vot per usuari que estigui inscrit a la Jornada.  

La visualització i votació dels pòsters estarà oberta els dies 26 i 27 d’abril. 

6.  Criteris: Es valorarà el rigor, el contingut i l’interès científic, la presentació, així com la 
claredat i capacitat de comunicació. També es tindrà en compte que els pòsters 
segueixin l’estructura següent: TÍTOL, INTRODUCCIÓ I/O ABSTRACT, OBJECTIUS I/O 
RESULTATS, CONCLUSIONS.  

7. Decisió: La decisió del Jurat serà inapel·lable i es farà pública en l’acte de cloenda. Optar a 
aquests premis suposarà l’acceptació de les bases d’aquesta convocatòria. 

8. Lliurament: Els premis es lliuraran a l‘acte de cloenda de la Jornada.  

 
 


