BASES DEL PREMI ESAGED-AAC AL MILLOR TREBALL FINAL
DEL MÀSTER EN ARXIVÍSTICA I GESTIÓ DE DOCUMENTS
1. Objecte
Les presents bases tenen per objecte regular el procediment d’atorgament del
premi al millor treball final del Màster en Arxivística i Gestió de Documents
(TFM) que ofereix l’Escola d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED) de la
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB).
Aquest premi s’atorgarà conjuntament per l’ESAGED i per l’Associació
d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya (AAC) en virtut del conveni
signat per ambdues institucions.

2. Dotació del premi
El premi serà de 1.300 euros (mil tres-cents euros).
El premi, al que s’aplicarà, si s’escau, les corresponents retencions, d’acord
amb la normativa vigent, es lliurarà directament a la persona autora del treball
premiat.

3. Requisits per participar-hi
Els candidats hauran de ser estudiants del Màster en Arxivística i Gestió de
Documents i estar cursant el mòdul de “Treball Final de Màster” (TFM) durant el
curs acadèmic 2018-2019.
El TFM que opti al premi haurà d’haver estat defensat i avaluat acadèmicament
durant el curs acadèmic 2018-2019.

4. Sol·licitud
Per optar al premi l’estudiant haurà d’enviar un correu electrònic a l’adreça
electrònica coordinacio.esaged@uab.cat sol·licitant la participació i adjuntant,
degudament complimentat, el document annex a aquestes bases.

5. Terminis
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 17 de març de 2019.

6. Selecció dels treballs
La selecció dels treballs es durà a terme per part del tribunal acadèmic, integrat
per professors o experts en la disciplina, que és l’òrgan competent per avaluar
acadèmicament els TFM en les convocatòries oficials.
L’acta d’avaluació que estendrà el susdit tribunal acadèmic indicarà, de forma
expressa, si el treball és apte per optar al premi.

7. Avaluació dels treballs
Els treballs, prèviament seleccionats pel tribunal acadèmic, seran avaluats per
part de la comissió, integrada per dues persones de l’ESAGED (director i
responsable de recerca), dues persones de l’AAC (president i vocal de
recerca), i una persona independent de les dues entitats amb coneixements
d’arxivística.

8. Criteris d’avaluació
Els treballs que optin al premi hauran de complir amb els requisits de rigor
científic que són exigibles de conformitat amb la normativa dels treballs finals
de màster de l’ESAGED, publicada en aquest enllaç.
L’avaluació dels treballs s’efectuarà tenint en compte els criteris següents:
- Originalitat del tema del treball
- El plantejament global del treball
- Tractament científic i acadèmic
- Plantejament teòric i la metodologia de treball emprada
- Formalitat i redacció del treball
- Incardinació dels plantejament del treball amb els principis de
l’arxivística

9. Resolució
La comissió resoldrà l’atorgament del premi.
La resolució i l’acte de lliurament del premi es farà públic el dia de la
inauguració oficial del curs acadèmic 2019-2020.

10. Acceptació del premi i obligacions de l’estudiant premiat

L’estudiant premiat s’haurà de comprometre, explícitament i mitjançant un
document signat, a cedir a la ESAGED-FUAB i a l’AAC el dret de comunicació
pública del treball, per a la seva lliure publicació i difusió i garantint que no es
vulnera cap dret de tercers.
L’incompliment de qualsevol d’aquests requisits comportarà la revocació de
l’atorgament del premi.

11. Publicació
El treball final premiat es publicarà en format electrònic a les pàgines web de
l’ESAGED i l’AAC. La comissió podrà demanar a la persona autora que adapti
el treball estilística, ortogràfica i formalment abans de la seva publicació.

12. Bases
La presentació a aquesta convocatòria comportarà l’acceptació d’aquestes
bases.
Qualsevol qüestió que es plantegi i que no es contempli en aquestes bases
serà resolta per la comissió.

CONVOCATÒRIA DEL PREMI ESAGED-AAC AL MILLOR TREBALL FINAL
DEL MÀSTER EN ARXIVÍSTICA I GESTIÓ DE DOCUMENTS

Dades de l’estudiant:

Nom
Cognoms
NIU
Adreça electrònica
Telèfon de contacte

Sol·licito que el meu Treball Final de Màster opti a la convocatòria del premi
ESAGED-AAC al millor treball final del Màster en Arxivística i Gestió de
Documents

Signatura de l’estudiant

Cerdanyola, ............ de ............................ de .......

