Resolució del 15-10-2018, del rector de la Universitat Politècnica de València, per
la qual es convoca “La UPV amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
I Concurs de Treballs Final de Grau i Tesines Final de Màster en pro del
Desenvolupament Humà Sostenible”.

1. Concurs
La Universitat Politècnica de València (UPV) convoca la primera edició de “La UPV amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenibles." I Concurs de Treballs Final de Grau i Tesines Final de Màster en pro del
Desenvolupament Humà Sostenible”. El concurs està finançat per la Conselleria de Transparència, Responsabilitat
Social, Participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana.
Aquestes bases tenen com a objectiu regular el concurs “La UPV amb els Objectius de Desenvolupament
Sostenible" I Concurs de Treballs Final de Grau i Tesines Final de Màster en pro del Desenvolupament Humà
Sostenible”.
El concurs premiarà el compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) dels Treballs Final
de Grau (TFG) i Treballs Final de Màster (TFM) en l'avanç de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.
L'objectiu és reconèixer la participació de la comunitat universitària en els àmbits de la solidaritat, sostenibilitat i de
la cooperació al desenvolupament.

2. Temàtica
L'objectiu és visibilitzar el paper dels TFG i TFM com a eines en l'avanç per un desenvolupament humà i sostenible,
i enfortir el compromís solidari de l'alumnat i el professorat de la UPV.
Les modalitats del concurs són:
-

Treball Final de Grau

-

Treball Final de Màster

3. Participants
Persones titulades per la UPV que hagen defensat el TFG o TFM, amb una nota igual o superior a 8, en els cursos
2015-2016, 2016-2017 i 2017-2018. Les persones participants han de lliurar una carta d'aval del tutor/a en la qual
aquest/a defense els motius de la candidatura.
Les persones que participen accepten les bases d'aquesta convocatòria.

4. Lliurament i format

Cada persona pot presentar fins a un màxim d'una sol·licitud.
Les propostes es lliuren al Registre General de la Universitat Politècnica de València, camí de Vera s/n, codi
postal 46022 - València; el Registre de l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi situat a la plaça Ferrándiz i Carbonell,
s/n, codi postal 03801 - Alcoi (Alacant); o el Registre de l'Escola Politècnica Superior de Gandia, situat al carrer
Paranimf, 1, codi postal 46730 - Grau de Gandia (València).
Per a formalitzar les candidatures, cal lliurar els següents documents en els registres generals oficials de qualsevol
dels tres campus de la UPV:
1. Annex I. Sol·licitud.
2. Annex II. Relació del projecte amb l'abast de les metes dels ODS
3. Carta d'aval del PDI que ha tutoritzat el treball presentat en la qual aquest defense els motius de la
candidatura.
Paral·lelament, cal enviar en format PDF el TFG o TFM al correu: ccd@upv.es i fer referència en l'assumpte al “I
Concurs de TFG i TFM en pro del Desenvolupament Humà Sostenible”.

5. Protecció de dades personals
En compliment del Reglament 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, s'informa que el responsable del
tractament de les dades és la Universitat Politècnica de València, i que les dades personals recollides seran
tractades a fi de gestionar administrativament les sol·licituds de les convocatòries d'ajudes de la Universitat. Aquest
tractament es fa segons la base jurídica recollida en el 6.1.b) del Reglament, per ser necessari per a l'execució
d'un contracte en el qual la persona interessada és part o per a l'aplicació a petició d'aquesta de mesures
precontractuals, i no es preveu cap cessió de les dades tractades. Els interessats poden exercir els drets d'accés,
rectificació, supressió i portabilitat previstos, i també la limitació o oposició al tractament de les dades adreçant una
sol·licitud a la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA, camí de Vera, s/n - 46022-VALÈNCIA (VALÈNCIA).

6. Terminis
El termini de lliurament de sol·licituds comença el mateix dia de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el
DOGV i acaba el 14 de desembre de 2018 a les 14.00 hores.

7. Premi
L'organització del concurs atorga tres guardons:
- Un primer premi en modalitat TFM, dotat amb 1.000 euros.
- Dos primers premis en modalitat TFG, dotats de 500 euros cadascun.

- Un accèssit per cada modalitat. Cada accèssit rebrà un diploma oficial.
La UPV destina per a aquesta convocatòria fins a un màxim de 2.000 euros de l’aplicació pressupostària
002701315-541-60000-20170545.
Els premis estan subjectes a la retenció fiscal corresponent.

8. Incompliment
El jurat declararà no vàlids els treballs que no complisquen els requisits exposats en aquesta convocatòria.

9. Jurat
La UPV és l'òrgan instructor i la decisió del concurs serà a càrrec d'un jurat multidisciplinari designat pel rector de
la UPV, format per:
-

Vicerector/a de Responsabilitat Social i Cooperació de la UPV.

-

Director/a d'Àrea del Centre de Cooperació al Desenvolupament de la UPV.

-

Director/a General de Cooperació de la Generalitat Valenciana.

-

Dos membres del col·lectiu personal docent i investigador de la UPV.

Aquest jurat avaluarà i proposarà els premiats. Elevarà la seua proposta al rector de la UPV, que resoldrà en última
instància.
La participació en aquest concurs exclou immediatament poder formar part del jurat esmentat.

10. Criteris de valoració
El jurat tindrà en compte els següents criteris de valoració:
- Qualitat global del treball

35 %

- Innovació de la temàtica i originalitat del treball

10 %

- Rigor en la metodologia i presentació dels resultats

10 %

- Aplicabilitat dels resultats

10 %

- Contribució a l'abast de metes concretes dels ODS (annex II)

35 %

11. Resolució
La valoració final del jurat i la relació de guanyadores i guanyadors del concurs es publicarà de manera visible en
la pàgina web del Centre de Cooperació al Desenvolupament, abans del 30 de gener de 2019. La UPV es posarà
en contacte directament amb les persones que hagen sigut premiades.

