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PREMIS PARE SALVADOR GIL SJ
CONVOCATÒRIA 2019-20

N.I.F. G 08392128 AIQS

L’AIQS convoca un any més els premis Pare Salvador
Gil SJ, oberts als i a les estudiants d’IQS que hagin
defensat una tesi de fi de màster durant el curs 2019-20,
amb l’objectiu d’estimular l’interès per la recerca i promoure
l’elaboració de treballs d’investigació d’alt valor científic.
Aquests premis estan dedicats a enaltir la memòria del
P. Salvador Gil (1890-1958), alumne de la primera
promoció IQS (1919), doctor en ciències químiques per la
Universitat Catòlica de Friburg (Suïssa), director d’IQS (1934-1957) després del
fundador P. Eduardo Vitoria, director de l’AIQS i de la revista Afinidad (1957-1958) i,
sobretot, impulsor d’IQS i persona de gran tracte.

Bases del concurs
Primera.

Participants

Podran presentar-se com a candidats als premis tots els estudiants d’un màster IQS
que hagin defensat durant el curs 2019-20 la seva tesi de fi de màster.
No podran participar en aquesta edició dels premis els membres de la Junta Directiva
de l’Associació ni els membres de la Comissió de selecció.
La presentació de treballs a aquests premis suposa l’acceptació d’aquestes bases per
part de les persones candidates.
Segona.

Categories

Els premis preveuen quatre categories, en funció del màster al qual s’adscrigui el
treball que es presenti:
-

Química: tesis de fi de màster defensades dels màsters en Ciència i Enginyeria
de Materials, en Química Analítica o en Química Farmacèutica d’IQS.

-

Bioenginyeria: tesis de fi de màster defensades del màster en Bioenginyeria
d’IQS.

-

Enginyeria (química o industrial): tesis de fi de màster defensades dels
màsters en Enginyeria Química o en Enginyeria Industrial d’IQS.

-

Management: tesis de fi de màster defensades dels màsters en Gestió
d’Empreses Industrials, en Gestió Patrimonial i Financera, en Auditoria i Control
de Gestió o en Màrqueting Internacional en un Entorn Digital d’IQS.
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Els textos podran ser redactats en català, castellà o anglès.
Tercera.

Documentació a presentar i terminis

Les persones candidates hauran de presentar el formulari de sol·licitud i el treball,
ambdós en format PDF, a l’adreça electrònica aiqs@aiqs.es.
El formulari de sol·licitud estarà disponible al web de l’AIQS o a través de la secretaria
de l’Associació.
La documentació podrà lliurar-se a la secretaria de l’AIQS des de la publicació
d’aquestes bases fins el dilluns 5 d’octubre de 2020.
Quarta.

Comissió de selecció
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La Junta Directiva de l’Associació designarà una Comissió de selecció dels treballs
candidats, que es farà pública en el moment de lliurament dels premis. La Comissió
estarà formada per persones que exerceixin la seva professió en àmbits propers a
alguna de les categories, i entre les quals hi haurà, com a mínim un membre de la
Junta Directiva, que actuarà de president de la Comissió.
No podran formar part d’aquesta comissió els tutors, directors o codirectors dels
treballs de les persones candidates.
Els membres de la Comissió avaluaran la qualitat del treball en base als següents
criteris:
- Assoliment dels objectius inicialment plantejats
- Metodologia de treball i plantejament innovador
- Tasques desenvolupades pel candidat
- Rigor
- Qualitat de la redacció
- Aportació del treball a la ciència, la indústria o el sector empresarial
La Comissió de selecció podrà sol·licitar, a través de la secretaria de l’AIQS i sempre
que ho cregui convenient, la qualificació de la tesi de fi de màster a la secretaria d’IQS.
La Comissió podrà declarar desert el premi d’alguna categoria si així ho considera, en
cas que no s’hagi presentat cap candidat o que no es consideri suficient la qualitat dels
treballs presentats. La decisió de la Comissió serà inapel·lable.
Cinquena. Premis i resolució
El premi P. Salvador Gil es lliurarà al millor treball per a cadascuna de les quatre
categories i consistirà en 1.000 €, un diploma acreditatiu i dos anys gratuïts d’inscripció
de l’autor o l’autora a l’AIQS per gaudir dels seus serveis i avantatges.
L’Associació entrevistarà les persones premiades i els seus directors de tesi de fi de
màster per a un article que es publicarà, juntament amb les seves fotografies, a la
revista AIQS News.
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La resolució de la Comissió de selecció es farà pública durant l’Assemblea General
Ordinària de l’Associació, moment en què es lliurarà a les persones guanyadores el
diploma acreditatiu i l’import del premi.
Els premis hauran de ser recollits pels guanyadors o per una persona delegada
autoritzada.
Sisena.

Més informació
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Per a més informació, les persones candidates es poden posar en contacte amb la
secretaria de l’AIQS a través del telèfon 93.267.20.12 o de l’adreça electrònica
aiqs@aiqs.es.
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