PREMI CCNIEC A LA REALITZACIÓ DE TESIS DOCTORALS
Bases Edició 2022
En nom de la Comissió Permanent del Centre Català de la Nutrició (CCNIEC) convoquem a tots els investigadors que
hagin defensat la seva tesi entre l’1 d’octubre del 2021 i el 30 de setembre del 2022 a optar al Premi a la millor tesi.
Objectiu: Premiar a la realització de Tesis Doctorals d’excel·lència relacionades amb el món de la nutrició i
l’alimentació i reconèixer la seva qualitat científic
Nombre de premis: 2 Premis CCNIEC-EROSKI i un Premi CCNIEC-DANONE a les millors tesis doctorals, dotats
cadascun amb 400 €.
Bases:
-

Podran optar a aquests premis qualsevol investigador membre d’algun grup de recerca del CCNIEC, que
hagi realitzat la tesi doctoral entre 1 d’octubre del 2021 i el 30 de setembre del 2022 i que hagi realitzat la
tesi doctoral, almenys en part, a qualsevol grup de recerca del CCNIEC.

-

La sol·licitud es remetrà per e-mail al Sr Director del CCNIEC (secretaria@ccniec.cat) i s’adjuntarà:
•

Un resum de 150-200 paraules sobre el contingut i criteris de qualitat de la tesi.

•

L’Annex 1, 2 i 3 degudament complerts amb la qualificació obtinguda el dia de la seva lectura, així
com el nombre i criteris de qualitat de les publicacions incloses a la mateixa . Només es valoraran els
articles inclosos a la tesi, publicats o acceptats fins a la data de tancament de la present
convocatòria.

•

Un exemplar definitiu en format PDF de la tesi.

•

Una carta signada pel director del Grup de recerca del CCNIEC al que pertany el doctorant.

•

Un certificat de la defensa de la tesi que especificarà la qualificació obtinguda i si ha estat una tesis
internacional. Aquest certificat haurà d’ésser emès per la institució on aquesta defensa es produí.

Resolució:
-

El jurat qualificador estarà format per la Comissió Permanent del CCNIEC. Així i tot, es podrà designar com
a part del jurat els especialistes que es considerin necessaris per a la valoració dels treballs presentats.

-

El/la autor/a premiat es compromet a esmentar el premi obtingut en posteriors exposicions del treball,
així com en les publicacions que se’n derivin de la tesi premiada.

-

La decisió del Jurat es considerarà inapel·lable i les/els aspirants al premi n’accepten les bases.

-

El premis es lliuraran en acte públic a la seu de l’Institut de l’Institut d’Estudis Catalans.
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