Universitat Internacional de Catalunya
Escola de Doctorat

Concurs "Explica la teva tesi en 4 minuts"

Convocatòria del concurs 19-20

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) organitza un concurs
interuniversitari dirigit als alumnes de doctorat de qualsevol disciplina amb el repte
d’explicar la seva recerca durant un temps màxim de 4 minuts en un llenguatge senzill i
fàcilment comprensible per a un públic general.
El concurs constarà de dues fases. A la primera fase, cada universitat convoca un
concurs intern d’eliminatòria pròpia amb l’objectiu de seleccionar el candidat que
representi la universitat. A la segona fase, la FCRi organitza el concurs final de caràcter
públic entre totes les universitats de Catalunya, que tindrà lloc al mes de juny.
Seguint les bases del concurs organitzat per la FCRi, l’Escola de Doctorat de
UIC Barcelona convoca el concurs intern: Explica la teva tesi en 4 minuts.
1. PARTICIPANTS
Poden participar-hi tots els alumnes dels programes de doctorat que compleixin les
condicions següents:
a. Ser doctorand com a mínim de segon curs i tenir la matrícula activa i abonada
(doctorands matriculats per primer cop els cursos 14-15, 15-16, 16-17, 17-18 i 18-19)
b. No haver defensat la tesi.
c. Compromís de participar a la final del concurs organitzada per la FCRi en el mes de
juny
d. No haver participat en edicions anteriors
Requisits d’inscripció
— Inscripció al concurs mitjançant el formulari.
— Presentació de l’acceptació i vistiplau del director o la directora de tesi.
— Compromís del doctorand de ser present el dia de celebració del concurs, atès que no
està permesa la participació a distància.
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— Compromís del doctorand d’ometre durant la presentació en públic qualsevol dada o
informació respecte a la recerca. Ni UIC Barcelona ni la FCRi es faran responsables
en cas d’incompliment per part de les persones participants.
2. TERMINIS
— El termini per rebre les inscripcions dels participants i la documentació corresponent
finalitza el 18 de març del 2020
— La celebració del concurs a UIC Barcelona es farà el 29 d'abril del 2020
— La celebració de la final del concurs es farà durant el 4 de juny del 2020
3. FASE ELIMINATÒRIA UNIVERSITÀRIA: CONCURS INTERN UIC BARCELONA
Les normes durant la presentació del concurs són les següents:
1. Es realitzarà en sessió única, oberta i pública el dia 29 d'abril del 2020
2. L’ordre d’intervenció dels participants serà aleatòria
3. A la presentació del concurs, s’han de tenir en compte les normes següents:
— Durada màxima de 4 minuts. Qui superi aquest temps quedarà automàticament
eliminat.
— Només s'hi poden projectar un màxim de dues diapositives estàtiques.
— No s'hi permet vídeo ni so, ni instruments musicals, ni disfresses, etc.
— S’hi admet l’acompanyament d’algun material. Es recomana que sigui mínim.
— Només s’hi admeten presentacions en llengua catalana, castellana o anglès.
— Es considera que una presentació ha començat quan el participant parla.
— No es recomanen notes o apunts a la mà.
— Es pot utilitzar una citació breu o humorística.
4. JURAT I AVALUACIÓ DEL CONCURS
El jurat estarà format per tres professors de UIC Barcelona escollits pel Comitè de
Direcció de l’Escola de Doctorat. Cada membre del jurat emetrà una valoració individual
del concursant, d’acord amb els mateixos criteris establerts per la FCRi, que seran
puntuats de l’1 (mínim) al 5 (màxim).
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I. Comprensió i contingut
— La presentació ha proporcionat una comprensió dels antecedents de la qüestió de
la recerca que s’abordava i la seva importància.
— La presentació ha descrit clarament els resultats clau de la recerca, incloses les
conclusions i els resultats.
— La presentació ha seguit una seqüència clara i lògica.
— El tema de la tesi, els resultats clau i la significació, així com els resultats de la
recerca han estat comunicats de manera adequada a un públic no especialitzat.
— La persona participant ha evitat l’argot científic, ha explicat la terminologia i ha
proporcionat informació de fons adequada per il·lustrar els punts.
— La persona participant ha dedicat el temps adequat per a cada element de la seva
presentació, sense que cap aspecte concret s’hagi tractat durant un temps massa
llarg. La presentació no ha estat massa ràpida.
II. Compromís i comunicació
— La persona participant no ha trivialitzat ni generalitzat massa la seva recerca.
— La persona participant ha transmès entusiasme per la seva recerca.
— La persona participant capta i manté l’atenció del públic.
— La persona participant ha tingut bastant presència escènica, contacte visual i rang
vocal; ha mantingut un ritme constant i ha mostrat confiança.
— La diapositiva de PowerPoint ha millorat la presentació: era clara, llegible i
concisa.
5. GUANYADOR DEL CONCURS
Es nomenarà guanyador del concurs el participant que hagi obtingut la millor puntuació.
En cas d’empat, el jurat deliberarà i designarà el guanyador. La decisió del jurat es farà
efectiva al final de la sessió i es comunicarà a la FCRi qui és el candidat representant de
UIC Barcelona a la final.
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6. PREMIS
L’Escola de Doctorat concedirà tres premis:
— Primer premi: gratuïtat en l’import de la matrícula del curs acadèmic 2020-2021
— Segon premi: regal institucional
— Premi del Públic: regal institucional
La FCRi concedeix tres premis:
— Primer: 3.000 €
— Segon: 2.000 €
— Públic: 1.000 €

