Participació oberta en el concurs «Presenta
la teva tesi en 4 minuts», de la Fundació
Catalana per a la Recerca i la Innovació
La Universitat Rovira i Virgili, a través de l’Escola de Postgrau i Doctorat i de la Unitat de
Comunicació de la Ciència, fa pública aquesta proposta dirigida a doctorands i
doctorandes que vulguin explicar la seva tesi en no més de 4 minuts per a un públic
sense formació específica. Entre les persones participants en la fase interna de la
Universitat se seleccionarà qui representarà la URV al concurs «Presenta la teva tesi en
4 minuts», de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi).

La selecció interna que farà la URV consta de dues fases:
Fase eliminatòria. Tots els doctorands i doctorandes que s’inscriguin participaran en un
speed dating científic. Segons el nombre de participants, s’establirà el nombre de
rondes. Els concursants hauran d’explicar la seva tesi en 4 minuts. El jurat d’aquesta fase
eliminatòria estarà format pels mateixos doctorands, que votaran les sis millors
presentacions seguint els criteris que estableix l’organització. L’speed dating es farà el
dimecres 10 d’abril i s’informarà de l’hora i el lloc concret a les persones que s’hi
inscriguin.
Fase final local. Els sis participants seleccionats en la fase eliminatòria hauran d’explicar
la seva tesi en directe davant un jurat designat per l’Escola de Postgrau Doctorat de la
URV. Serà el dimarts 30 d’abril a Tarragona. S’informarà les persones seleccionades de
l’hora i el lloc concret en el moment d’anunciar el pas a aquesta fase. En aquesta fase es
triarà el representant institucional.
En aquest procés de selecció la URV premia els tres primers classificats de la fase interna
amb 750, 500 i 250 euros respectivament. La persona que quedi en primera posició anirà
al concurs interuniversitari, que tindrà lloc a Barcelona al juny. El concurs de l’FCRi
permet fer les intervencions en català, castellà o anglès en un màxim de quatre minuts.
A continuació en podeu consultar les bases.

BASES
Concurs «Presenta la teva tesi en 4 minuts», Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació
(FCRi) i Universitat Rovira i Virgili

1. Informació general
Les dotze universitats catalanes i la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació (FCRi), amb
el suport de la Generalitat de Catalunya, organitzen el concurs “Presenta la teva tesi en 4
minuts”. S’adreça a estudiants de doctorat, de qualsevol disciplina científica, i el repte és que
expliquin la seva recerca durant un temps màxim de 4 minuts en un llenguatge senzill i fàcilment
comprensible per a un públic general.

2. Bases de participació
Les persones que hi participin han d’explicar la seva tesi en no més de quatre minuts a una
audiència general. El concurs consta de tres fases. En la primera fase els doctorands han de
participar en un speed dating en què han d’explicar la seva tesi en 4 minuts. Per fer-ho han de
formalitzar la inscripció enviant el full al correu comciencia@urv.cat des del 12 de febrer de
2019 a les 11:00 del matí fins al 16 de març de 2019 a les 23:59 h.
Els mateixos doctorands seleccionaran un màxim de sis persones durant la fase eliminatòria, que
es farà el dimecres 10 d’abril, i se’ls convidarà a participar en la final de la URV, que tindrà lloc
el dimarts 30 d’abril. El lloc i l’hora es comunicarà directament als participants seleccionats. En
aquesta fase, els participants hauran d’explicar la seva tesi davant del jurat, seguint els criteris
del concurs. La proposta més ben valorada guanyarà el premi URV —dotat amb 750 euros— i
participarà al concurs “Presenta la teva tesi en 4 minuts”, que organitza la Fundació Catalana
per la Recerca amb les universitats catalanes. Les persones classificades en segona i tercera
posició rebran 500 i 250 euros respectivament i seran reserves en cas que el primer classificat
no pugui assistir a la final interuniversitària.
La tercera fase serà la final interuniversitària, que es farà a Barcelona durant el juny de 2019 en
horari de tarda, preferiblement de dimarts a dijous, i es comunicarà properament.

3. Requisits de participació
Per poder participar-hi cal complir els requisits següents:
•

Ser doctorand o doctoranda de com a mínim segon curs, amb la matrícula activa i
abonada.

•

Tenir el vistiplau del director o directora de tesi en el moment de sol·licitar la participació
en el concurs.

•

No haver defensat la tesi abans de presentar la sol·licitud a la universitat.

•

Comprometre’s a ser-hi el dia de la celebració del concurs, atès que no està permesa la
participació a distància.

•

Comprometre’s a ometre durant la presentació en públic qualsevol dada o informació
confidencial respecte a la recerca. Ni la Universitat ni l’FCRi se’n faran responsables en
el cas que hi hagi cap incompliment de les persones participants.

4.

Inscripció

• Cada participant ha d’omplir un formulari d’inscripció i enviar-lo a comciencia@urv.cat des del
12 de febrer de 2019 a les 11:00 del matí fins al 16 de març de 2019 a les 23:59 h.

5.


Normes durant la presentació






Duració màxima: 4 minuts (Es considera que una presentació ha començat i, per tant,
inicia el còmput dels 4 minuts quan el participant parla.)
Les presentacions s’han de fer en català, castellà o anglès.
No es poden projectar més de dues diapositives estàtiques (la fase eliminatòria serà
sense diapositives).
Tot i que s’admet l’acompanyament d’algun material, es recomana que sigui mínim.
No es pot acompanyar el vídeo amb so, música, instruments musicals, disfresses, etc.
No es poden portar ni utilitzar notes o apunts.
Es pot utilitzar una citació breu o humorística.

6.

Desenvolupament de la fase final interuniversitària




Els participants disposen de 4 minuts per fer l’exposició. Qui superi aquest temps quedarà
automàticament eliminat. La decisió del jurat es farà efectiva al final de la sessió i es comunicarà
a l’FCRi.
Final interuniversitària
•
•
•
•
•
•
•
•

Sessió única, oberta i pública a la ciutat de Barcelona.
Aforament aproximat: 200 persones.
Data: mes de juny de 2019, en horari de tarda, preferentment, de dimarts a dijous.
Públic assistent previst: alumnes de grau, màster, doctorat, batxillerat i cicles formatius,
públic general.
S’hi presentarà una persona candidata per universitat.
Intervenció per ordre alfabètic.
L’FCRi estableix el jurat.
Tres categories de premis (primer, segon i públic).

7.

Premis de la final interuniversitària

Quantitat dels premis de la final:
• 1r classificat: 3.000 €
• 2n classificat: 2.000 €
• Públic: 1.000 €

8. Normativa legal

8.1. General
Les persones participants es comprometen a facilitar els permisos corresponents per difondre
les obres a través de qualsevol mitjà relacionat amb la Universitat Rovira i Virgili. Els participants
accepten les bases del concurs, així com la resolució de l’organització de qualsevol problema
que no estigui previst en aquestes bases, seguint els criteris que consideri més adients. Els canals
de comunicació del concurs a efectes de notificacions o avisos són el correu electrònic
comciencia@urv.cat. La comunicació amb els participants es farà a través de l’adreça de correu
que facilitin en la inscripció.

8.2. De presentació
Els doctorands es fan plenament responsables del contingut del vídeo que envien per participar
en el concurs i garanteixen que tenen els drets necessaris per utilitzar les imatges (si n’utilitzen)
per a aquest acte. L’organització es reserva el dret d’excloure del concurs els vídeos que no
s’ajustin a les característiques requerides, que puguin resultar ofensius pel contingut o per
qualsevol altre motiu, o si considera que poden generar alguna mena de perjudici.

8.3. Difusió i drets de propietat intel·lectual
Les persones interessades a participar en aquest concurs, pel simple fet d’enviar les obres,
autoritzen la URV a utilitzar-les, explotar-les i difondre-les en activitats promocionals i de
publicitat, així com en les iniciatives que puguin engegar la UCC i l’Escola de Postgrau i Doctorat
per fomentar la cultura científica i reivindicar la recerca. En cas que l’organització vulgui fer ús
de les obres presentades fora d’aquest àmbit, n’haurà de sol·licitar l’autorització a l’autor o
autora. L’organització es reserva el dret de comunicar públicament el nom de les persones
guanyadores, així com la possibilitat d’utilitzar-ne la imatge en les activitats relacionades amb el

premi i també amb finalitats promocionals o publicitàries del concurs, sense que els guanyadors
tinguin dret a rebre cap mena de contraprestació.

8.4. Acceptació de les bases i normativa d’aplicació:
La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases. Qualsevol dubte
sobre la interpretació d’aquestes bases o incidència que es pugui produir durant tot el període
de vigència d’aquesta convocatòria l’ha de resoldre el jurat del concurs, i les seves decisions
seran inapel·lables.
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, s'apliquen els preceptes continguts a
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

8.5. Protecció de dades de caràcter personal

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable
Universitat Rovira i Virgili
Finalitat
Organització del concurs “Presenta la teva tesi en 4 minuts?”
Legitimació
Consentiment
Destinataris
Les dades no se cedeixen a tercers
Drets
Accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat,
oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació
Informació
www.urv.cat/legal/privacitat
addicional

Per resoldre qualsevol dubte sobre el concurs o les bases, podeu escriure a l’adreça electrònica
comciencia@urv.cat o trucar als telèfons 977 297 011 o 977 558 006.

