Premi Rosalind Franklin al millor treball de final de Màster amb
perspectiva de gènere de la Universitat de Barcelona
Bases
La Unitat d’Igualtat convoca per segona vegada el Premi als millors treballs de fi de màster amb
perspectiva de gènere. El premi està finançat pel Vicerectorat d’Igualtat i Acció social i vol fomentar
la integració de la perspectiva de gènere a la recerca i a la docència, i visibilitzar la recerca en gènere
que fa el nostre alumnat.
1. CONTINGUT I DOTACIÓ DEL PREMI
El premi al millor treball de fi de màster amb perspectiva de gènere estarà dotat de 900 euros en
efectiu.

Així mateix, es podrà concedir un premi ex aequo a dos treballs guanyadors, obtenint cadascun
dels treballs i les respectives facultats la meitat de la dotació econòmica esmentada més amunt.
Els premis s’acompanyaran de diploma de menció, del qual es farà entrega en un acte públic.
Els tutors i les tutores dels treballs premiats rebran igualment un diploma de reconeixement, que es
lliurarà al mateix acte públic.
2. PARTICIPANTS
Hi pot participar l’alumnat que hagi realitzat i defensat el seu treball a la Universitat de Barcelona
durant el curs lectiu 2019-2020, quan el treball hagi estat qualificat amb una nota mínima de 8.
La participació en el premi és compatible amb la que pugui derivar-se d’altres convocatòries de
premis similars als diferents centres de la Universitat de Barcelona i no substituirà a cap d’ells.
Els treballs poden ser individuals o col·lectius, segons sigui el format adoptat en el treball de fi de
màster autoritzat i defensat, però en tot cas la dotació econòmica del premi serà única, i, per tant, a
repartir entre tots els autors i les autores.
3. REQUISITS DELS TREBALLS
1. Els treballs han de tenir una temàtica de gènere o que inclogui la perspectiva de gènere:
•

Aproximació a la realitat des de una perspectiva crítica que tingui en compte la diferència
sexual i les sexualitats.

•

Estudis sobre els efectes de la desigualtat de gènere sobre la producció i difusió del
coneixement.

•

Anàlisi i intervenció amb un enfocament de gènere en el desenvolupament, planificació i
disseny.

•

Recerca bàsica en teories i metodologies pròpies de les teories feministes i els estudis de
gènere.

•

Aplicació dels fonaments teòrics i metodològics amb perspectiva de gènere a la recerca
sobre problemàtiques socials.

2. La llengua emprada al treball pot ser el català, el castellà o l’anglès.
3. No es valoraran els treballs que facin un ús sexista o androcèntric del llenguatge.
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4. Els treballs han de ser inèdits i d’autoria pròpia.
3. FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
1. El termini de lliurament dels treballs és el 15 d’octubre de 2020.
Qualsevol treball avaluat després d’aquesta data quedarà exclòs del premi, podent concursar
a la següent convocatòria.
2. Qui vulgui participar en la convocatòria haurà de presentar una sol·licitud d’acord amb el
formulari normalitzat disponible al lloc web de la Unitat d’igualtat, on es dipositarà també el
treball.
3. El treball s’haurà d’enviar en format PDF, de forma anònima, és a dir, sense cap referència al
nom de l’autor o autora ni cap dada que permeti la seva identificació, ni la de la persona que
ha tutoritazat el treball, precedit d’un resum del seu contingut d’un màxim de cinc-centes
paraules, i amb una copia de l’expedient acadèmic* que permeti acreditar la qualificació
obtinguda en l’avaluació corresponent. La falta de compliment d’aquests requisits formals
determinarà l’exclusió automàtica del concurs.
* dipositar expedient acadèmic oficial que es pot demanar a través de món UB, o si no el podeu
obtenir encara dipositeu la captura de pantalla de l’autoconsulta o el pdf de l’acta del TFM. En tot
cas es podran fer les comprovacions pertinents
4. CONDICIONS DE LA CONVOCATÒRIA
Les persones que sol·licitin participar en el premi es comprometen a:
1. Acceptar que el seu treball quedi dipositat al repositori digital de la UB i que se’n pugui fer difusió
a través del lloc web de la Unitat d’Igualtat de la Universitat de Barcelona en el cas que així ho
proposi el jurat del premi.
2. Realitzar una presentació del treball en un acte públic organitzat per la Unitat d’Igualtat en el
següent curs acadèmic, en el cas que el treball resulti guanyador o tingui una menció del jurat
d’interès per ésser exposat.
5. COMISSIÓ AVALUADORA
L’avaluació dels treballs serà realitzada per una comissió o jurat, composat per membres de totes
les facultats i especialistes o responsables en gènere, i serà presidit per la Vicerectora d’Igualtat i
Acció social o persona responsable d’igualtat en qui delegui.
6. CRITERIS D’AVALUACIÓ
Els criteris que la comissió avaluadora tindrà en compte seran els següents:
1. Rellevància del tema i originalitat en el desenvolupament
2. Marc teòric
3. Coherència i rigor metodològic
4. Resultats, conclusions i avenç aportat en el camp
La comissió avaluadora podrà ajustar aquests criteris d’avaluació als treballs que presentin un
format no convencional (per exemple, en els treballs en formats audiovisuals o altres tipus de
projectes no equivalents a treball de recerca escrit).
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Qualsevol eventualitat no prevista a les bases serà resolta per la pròpia comissió.
7. DECISIÓ I ACTE DE LLIURAMENT
La resolució de la comissió avaluadora serà inapel·lable i es comunicarà durant el mes de gener
mitjançant publicació al lloc web de la Universitat de Barcelona.
L’acte de lliurament del premi es farà amb ocasió dels actes commemoratius del 8 de març.
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