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 I PREMI DE RECERCA CEAT UB EN ESTUDIS AUSTRALIANS  
 
El Centre d’Estudis Australians i Transnacionals de la Universitat de Barcelona convoca la primera 

edició dels premis de recerca CEAT UB en Estudis Australians, que busca potenciar la recerca dins 

aquest àmbit entre estudiants de les universitats de la Xarxa Vives. S’estableixen dues categories: 

Premi al millor Treball de Fi de Grau i Premi al millor Treball de Fi de Màster. 

 
1. OBJECTIUS DE LA CONVOCATÒRIA 

Els objectius de la present convocatòria són: 

a) Premiar el millor Treball de Fi de Grau (TFG) en Estudis Australians escrit en anglès, 

català o castellà i defensat en alguna de les Universitats membres de la Xarxa Vives entre l’1 de 

octubre de 2020 i el 30 de setembre de 2021. 

b) Premiar el millor Treball de Fi de Màster (TFM) en Estudis Australians escrit en anglès, 

català o castellà i defensat en alguna de les Universitats membres de la Xarxa Vives entre l’1 de 

octubre de 2020 i el 30 de setembre de 2021. 

 
2. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

Les sol·licituds es presentaran enviant el formulari que s’adjunta a aquesta convocatòria (també 

disponible a la pàgina web del CEAT -incloem enllaç) a la següent adreça de correu electrònic: 

premiceatub@gmail.com. 

A més del formulari emplenat, les persones candidates hauran d’adjuntar la següent documentació: 

i.       El treball que opta al premi en un únic arxiu en format PDF. 

ii.        Resum, en anglès i català, del contingut del treball presentat (màxim 1500 

paraules, Times New Roman 12, interlineat 1,5) indicant de manera clara els 

següents apartats: objectius del treball, metodologia i resultats. 

iii. Fotocòpia del NIF/NIE,  document acreditatiu d’identitat o  p a s s a p o r t . 

iv. Acreditació documental de la qualificació obtinguda. Només optaran al premi 
els treballs que hagin obtingut 8 o una nota superior. 

v. Breu informe indicant la rellevància del treball signat pel tutor o tutora (250 

paraules). 

El Centre d’Estudis Australians i Transnacionals de la Universitat de Barcelona es reserva el dret a 

reclamar informació suplementària que consideri oportuna en relació a qualsevol dels aspectes 

anteriorment indicats. 

El termini de presentació de sol·licituds és de l’1 al 15 d’octubre de 2021. 
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3. SUBSANACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 

Si la documentació presentada per la persona candidata fos incompleta o contingués errors, se’n 

requerirà la seva esmena en un termini de 10 dies. 

 
4. REQUISITS 

El treball haurà d’abordar assumptes relacionats amb els Estudis Australians des de qualsevol 

disciplina humanística o científica, i haurà d’haver estat defensat a qualsevol de les Universitats 

membres de la Xarxa Vives durant el curs acadèmic 2020-2021. 

 
5. PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ DELS TREBALLS I CONCESSIÓ DELS PREMIS 

Per tal de dur a terme el procés de selecció del treball guanyador, el comitè avaluador, format per 

membres del comitè executiu del CEAT, analitzarà els treballs rebuts i en farà una valoració tenint 

en compte els criteris establerts a l’apartat 6 de la present convocatòria. 

 
6. CRITERIS DE VALORACIÓ 

El Comitè Avaluador, format per membres del comitè executiu del CEAT, tindrà en compte els 
següents criteris: 

a) Qualitat i originalitat del treball. 

b) Potencial impacte acadèmic de les aportacions. 

 
7. OBLIGACIONS DE LES PERSONES CANDIDATES I LES PERSONES ADJUDICATÀRIES  DEL 

PREMI 

a) Les persones candidates es responsabilitzaran, davant del CEAT, del compliment de les 

disposicions aplicables en matèria de propietat intel·lectual i de legítima existència  i titularitat dels 

drets de propietat intel·lectual sobre el treball presentat. 

b) Les persones adjudicatàries del premi faran constar que el treball ha estat guardonat 

amb el Premi d’Investigació CEAT UB en totes les publicacions i difusions científiques que se’n 

derivin. 

 
8. TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ 
 
Termini de resolució: En el termini d’un mes, posterior al tancament de la convocatòria, es 
procedirà a l’avaluació de les sol·licituds i resolució de la convocatòria. Transcorregut aquest 
termini, encara que no s’hagi notificat resolució expressa, les sol·licituds s’entendran com a 
desestimades. 

Notificació: Els resultats de la convocatòria es comunicaran directament a la persones 

guanyadores, es constataran a la següent reunió ordinària del comitè executiu del CEAT, i es faran 

públics a la pàgina web del CEAT http://www.ub.edu/dpfilsa/. 

 

9. PREMIS 

a) Premi al millor Treball de Fi de Grau (TFG) en Estudis Australians: 250 Euros i diploma 

acreditatiu. 
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b) Premi al millor Treball de Fi de Màster (TFM) en Estudis Australians: 400 Euros i diploma 

acreditatiu. 

Els premis podran ser declarats deserts. 

10 ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

La participació en aquest premi suposa l’acceptació de totes les bases i de la resolució de la  present 

convocatòria. 

 

 


