CONCURS “PRESENTA LA TEVATESI EN 4 MINUTS” - 2022
CANDIDATES PER A LA FINAL INSTITUCIONAL DE 12 de maig de 2022

D’acord amb les bases de la convocatòria aprovades per al Comissió Permanent
de l’Escola de Doctorat i publicades al web de l’Escola de Doctorat, després
d’examinar els vídeos dels candidats i candidates, i una vegada realitzades totes
les deliberacions pertinents per part dels membres del jurat, aquest, acorda que es
classifiquen per a participar a la final institucional de la UPC que tindrà lloc el
proper 12 de maig de 2022, els candidats i candidates següents:

Letiane
Javier
Jorge
Ainara
Maria
Jordi
Alba

Benincá
Argüello Luengo
Nicolás Álvarez
Bilbao Villa
Savall Mañó
Sans Milà
Leduchowicz Municio
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ANNEX 1: Criteris de valoració del jurat

El candidat o candidata ha d’enregistrar un vídeo i custodiar-lo en un
repositori de lliure elecció d’acord amb les normes de presentació
següents:1
 Els participants disposen d’un màxim de 4 minuts per fer
l’exposició i es considera que el temps comença a comptar des de
l’inici del vídeo. Qui superi aquest límit quedarà desclassificat
automàticament.
 El candidat o candidata ha d’aparèixer a la imatge durant tota
l’exposició.
 No es permet editar talls de so ni vídeo durant la presentació. És a
dir, el discurs ha d’estar gravat en una sola presa.
 Només s’hi poden projectar un màxim de dues diapositives
estàtiques.
 Si hi inclou diapositives, el candidat o candidata ha d’ocupar, com
a mínim, el 50 % de l’espai mitjançant l’edició del vídeo, segons el
format següent:

 No es permet incorporar-hi vídeos ni so, ni instruments musicals,
ni disfresses, etc.
 S’admet l’acompanyament d’algun material, però es recomana
que sigui el mínim.
 Només s’hi admeten
castellana o anglesa.

presentacions

en

llengua

catalana,

 Es recomana no portar notes o apunts a la mà.
 Es permet fer una citació breu o humorística, sempre que no
ofengui ni discrimini, encara que sigui en to humorístic.
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