
1000€
EN MATERIAL
INFORMÀTIC

1 ANY 
DE COL·LEGIACIÓ

GRATUÏT

+

Requisits:
Projectes de Fi de Màster d’Enginyeria Industrial 
defensats durant el curs acadèmic 2016-17
a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la URV

Més informació i inscripcions
www.enginyerstarragona.com

Data limit per presentar candidatures
28 de setembre de 2018

II Premi Fi de Màster
Col·legi d’Enginyers Industrials
Demarcació de Tarragona
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Full d’inscripció 
DADES PERSONALS: 

Nom i Cognoms: 

NIF: 

Adreça: 

CP i Població: 

Correu Electrònic: 

Telèfon mòbil: 

Número Col·legiat/da: 

DADES DEL PROJECTE: 
 
Sol·licito participar en el Premi de Projectes de Fi de Màster organitzar pel Col·legi 
Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya en la demarcació de Tarragona amb el 
Projecte:  

Títol del Projecte: 

Nom i Cognoms del director/a del Projecte:  

Departament que ha dirigit el projecte:  

SIGNATURA DEL SOL·LICITANT: 

 

Tarragona, a            de                               de 20 
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Convocatòria del premi del Col·legi Oficial d’Enginyers 
Industrials de Catalunya -Demarcació de Tarragona per 
als Projectes de Fi de Màster d’Enginyeria Industrial de 
la URV 

La demarcació de Tarragona del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya 
(COEIC) convoca la segona edició del premi per als Projectes de Fi de Màster 
d’Enginyeria Industrial per als alumnes que hagin defensat el projecte a l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria de la URV. 

 
BASES 

1. Els Projectes de Fi de Màster d’Enginyeria Industrial que optin al premi hauran 
d’haver estat defensats durant el curs acadèmic 2016-2017 a l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria de la URV. 

2. El premi valorarà principalment la creativitat, la innovació, l’originalitat i la viabilitat 
dels projectes presentats. També es valorarà la claredat i l’adequació del 
llenguatge. 

3. Per poder optar al premi, s’haurà d’enviar a la secretaria del Col·legi a la direcció 
de correu electrònic: tarraco@eic.cat  els següents documents en format pdf:


a. Full d’inscripció al premi: on constarà el títol del treball, les dades de 
l’alumne/a, i del director/a.


b. Resum del projecte de fi de màster (màxim dos DINA4), indicant 
clarament el títol i els objectius proposats i assolits al projecte. 


c. Projecte de fi de màster complet.  

4. Per poder optar al premi, tota la documentació especificada al punt 4 s’haurà 
d’enviar per correu electrònic abans del 28 de setembre de 2018. 

5. El premi per al millor Projecte de Fi de Màster serà de:

a. Un diploma de reconeixement, 1000€ en material informàtic i un any de 

col·legiació gratuït per a l’autor/a del projecte.

b. El Jurat es reserva la facultat d’atorgar fins a dos accèssits per als projectes 

que quedin en segon i tercer lloc amb un diploma de reconeixement i un 
obsequi per cadascun. 
 
 
 
 
 

mailto:tarraco@eic.cat
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6. El Jurat serà nomenat per la Junta del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de 
Catalunya (Demarcació de Tarragona) i estarà format per persones de reconegut 
prestigi en l’àmbit de l’enginyeria.  

7. Les decisions del jurat seran adoptades per majoria absoluta dels seus membres. 
El veredicte del jurat serà inapel·lable. El premi podrà declarar-se desert.  

8. El veredicte del Jurat es farà públic en l’Acte de Graduació de l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria de la URV. 

9. Els projectes dels premiats restaran en dipòsit al COEIC (demarcació de 
Tarragona). En cap cas, però, els seus autors/es en perdran els drets ni la 
propietat. 

10. El COEIC es reserva la facultat de publicar o d’exposar a la seva seu social els 
projectes que cregui convenient. 

11. Els concursants podran prendre les mesures necessàries amb la finalitat de 
protegir els drets d’autor i evitar plagis dels quals el COEIC no se’n farà 
responsable. 

12. La participació en aquest premi suposa la plena acceptació d’aquestes bases.


