
 
      

 
 
 

 

 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2018 

 
PREMIS AQU – CIDUI A LES MILLORS COMUNICACIONS 

 

El Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDU), en col·laboració amb 

l’Agència de Qualitat de Catalunya (AQU), premiaran les millors comunicacions en format oral i 

pòster presentades al Congrés. Com en edicions anteriors, la valoració es farà tenint en 

compte criteris de qualitat formals i de presentació de continguts acadèmics/científics. 

El premi AQU– CIDUI a les millors comunicacions consta d’una inscripció gratuïta per al proper 

congrés CIDUI 2020. 

I. BASES 

En el marc del 10è CIDUI 2018 s’atorgaran sis premis, tres a les comunicacions en format oral i 

tres a les millors comunicacions en format pòster que hagin destacat per la seva qualitat i 

presentació. 

1. Amb aquests premis es pretén incentivar al/els autor/s de les millors comunicacions 

orals i pòster presentades en el Congrés. 

2. Només es podrà optar a un premi per participant. 

3. El jurat estarà constituït pels membres dels Comitès Científic i Organitzador i un 

representant d’AQU, que presideix el Jurat. 

4. Els premis no podran ser declarats deserts. La votació final es realitzarà a porta 

tancada. La resolució serà inapel·lable. 

5. Els criteris de valoració seran els següents: 

 Qualitat formal de la presentació 

 Nivell d’innovació i/o recerca aplicada a la pràctica 

 Qualitat del contingut 

 Presentació de la comunicació durant el congrés 

6. La proclamació dels guanyadors i el lliurament dels premis a les persones guardonades 

(o, en el seu defecte, a la persona en qui deleguin), s’efectuarà durant l’Acte de Cloenda 

del Congrés (divendres 6 de juliol, a les 13h). 



 
      

II. PROCEDIMENT 

 

COMUNICACIONS ORALS 

1a Fase. Votació a partir del resultat de les revisions Comitè Científic 

Les tres millors comunicacions en format oral es seleccionaran a partir de les avaluacions 

realitzades pel Comitè Científic. 

2a Fase. Selecció final i lliurament de premis 

Les comunicacions orals seleccionades pel Comitè Organitzador hauran d’haver-se presentat 

durant el congrés. 

 

COMUNICACIONS PÒSTERS 

1a Fase. Votació a partir del resultat revisions Comitè Científic   

A partir de les revisions del Comitè Científic es seleccionen les vuit millors comunicacions en 

format pòster. A partir del 20 de juny es publicaran a la pàgina web del CIDUI els pòsters 

seleccionats. 

2a Fase. Votació dels congressistes a través de la web 

A través del formulari de la pàgina web del Congrés, els congressistes del CIDUI podran votar la 

millor comunicació en format pòster fins el 6 de juliol. Cada participant podrà votar només una 

vegada i només un dels pòsters. 

3a Fase. Selecció final i lliurament de premis 

Els pòsters seleccionats hauran d’haver-se presentat en el congrés. 

 


