Bases Concurs “Explica’ns la teva tesi en 4 minuts”
La Universitat Ramon Llull convoca la 1a edició del concurs Explica’ns la teva tesi en 4
minuts, amb la finalitat de promoure la divulgació de la recerca, tot fomentant el retorn
de la ciència a la societat.
El concurs està dirigit als doctorands i doctorandes de la URL que estiguin cursant, com
a mínim, el segon any dels seus estudis de doctorat i que no hagin defensat la seva tesi
doctoral abans de la data de finalització del termini de presentació de candidatures al
concurs.
L’objectiu del concurs és plantejar als doctorands i doctorandes de la URL, de qualsevol
disciplina científica, el repte d’explicar la seva recerca a un públic general, en un temps
màxim de 4 minuts, amb un llenguatge senzill i fàcilment comprensible.
El guanyador o guanyadora del concurs representarà a la Universitat al concurs
interuniversitari “Tesis en 4 minuts”, organitzat per la Fundació Catalana de la Recerca
i la Innovació (FCRi), que tindrà lloc el mes de juny de 2018. Hi participarà un
representant de cadascuna de les universitats catalanes, i comptarà amb un primer
premi de 3.000 euros, un segon premi de 2.000 euros i un premi del públic de 1.000
euros.
1. Requisits de participació
•
•
•
•
•

Ser doctorand o doctoranda de la Universitat Ramon Llull de com a mínim segon
curs.
Tenir el vistiplau del director o directora de la tesi per participar en el concurs, en el
moment de presentar la candidatura.
No haver defensat la tesi abans de la presentació de la sol·licitud de participació.
Compromís d’assistir a la celebració del concurs URL i a la final interuniversitària si
fos el cas, atès que no està permesa la participació a distància.
Compromís d’ometre durant la presentació qualsevol dada o informació confidencial
de la recerca. Ni la Universitat ni la FCRi es faran responsables en el cas
d’incompliment d’aquest requisit per part de les persones participants.
2. Normes durant la presentació

•
•
•
•
•
•
•
•

Duració màxima de 4 minuts.
Es recomana no projectar més de dues diapositives estàtiques.
No es recomana vídeo ni so, ni instruments musicals, ni disfresses, etc.
S’admet l’acompanyament d’algun material. Es recomana que sigui mínim.
Només s’admeten presentacions en llengua catalana, castellana o anglesa.
Es considera que una presentació ha començat quan el participant pren la paraula.
No es recomanen notes o apunts a la mà.
Es pot utilitzar una citació breu o humorística.
3. Jurat

Un jurat d’experts en comunicació científica avaluarà les presentacions i escollirà la
millor presentació. La decisió del Jurat serà inapel·lable.
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4. Desenvolupament del concurs
Cada programa de doctorat de la URL podrà presentar una candidatura al concurs.
Durant la primera quinzena del mes de maig es celebrarà, al Rectorat de la Universitat,
el concurs Explica’ns la teva tesi en 4 minuts.
El guanyador o guanyadora representarà a la URL al concurs interuniversitari “Tesis en
4 minuts”, que tindrà lloc el mes de juny de 2018, en horari de tarda.
5. Presentació de candidatures
Els coordinadors i coordinadores dels programes de doctorat de la Universitat
presentaran les persones seleccionades per a concursar al vicerectorat de Recerca i
Innovació no més tard del 16 d’abril de 2018.
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