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PREMI “MINERVA D’INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA I PODOLOGIA” 

Objecte 

La Facultat d’Infermeria i Podologia inaugura l’any 2015 el premi “MINERVA”, que 

pretén potenciar la recerca realitzada per l’alumnat que acaba el Grau en Infermeria o en 

Podologia l’any 2015, i estimular alhora la investigació al si de la nostra Facultat.  

S’adjudicaran 3 premis de la mateixa quantia. 

Dos premis de 100 euros cadascun a dos alumnes del Grau en Infermeria, que seran triats 

entre els 6 que hagen obtingut la nota més alta en l’assignatura “Treball de Final de 

Grau”. 

Un premi de 100 euros a un alumne/a del Grau en Podologia, que serà triat entre els 2 

que hagen obtingut la nota més alta en l’assignatura “Treball de Final de Grau”. 

Bases dels premis  

-Poden optar al premi l’alumnat de la Facultat d’Infermeria i Podologia que haja 

presentat el seu TFG al llarg del curs acadèmic 2014-2015 i que, en el Grau d’Infermeria, 

haja obtés una de les 6 notes més altes i, en el Grau de Podologia, una de les 2 notes més 

altes . 

En cas d’empat, es tindrà en compte només la nota atorgada pel tribunal nomenat per a 

la defensa pública del TFG. 
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Els/les candidats/es han de presentar al Degà, la sol·licitud (mitjançant l’imprès que 

figura al final d’aquest document) i, després, enviar un correu electrònic a euinf@uv.es 

amb una còpia del TFG en format PDF (caldrà suprimir d’aquesta tota la informació 

referent al les dades de l’alumne/a, tutor/a i membres del tribunal de defensa del mateix; 

el nom de l’arxiu serà el número de registre d’entrada) abans del 20 de juliol 

El Degà de la Facultat nomenarà 5 professors/es de la Facultat perquè avaluen els TFG, 

els quals atorgaran una nota entre 5,0 i 10,0 a cadascun dels TFG presentats al premi 

MINERVA. El tribunal avaluador es reunirà en sessió única per analitzar conjuntament 

els TFG que aspiren al premi. La nota final serà la mitjana de les notes individuals dels 

membres del tribunal. Cada membre del tribunal ha de remetre la seua nota en sobre 

tancat al Degà. 

En cas d’empat, el tribunal triarà el guanyador després d’analitzar els TFG que hagen 

empatat. 

La decisió del tribunal del premi és definitiva i es farà pública en la pàgina web de la 

Facultat. Aquesta decisió es comunicarà per correu electrònic als candidats/es que hagen 

estat guardonats. A més, al mes de setembre s’organitzarà una exposició obligatòria 

pública dels tres TFG que hagen guanyat els premis al millor TFG. 
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Premi “MINERVA d’Investigació en Infermeria i Podologia” 

Sol·licitud de participació  

Nom:  
 
Cognoms: 
 
DNI/NIE: 
 
Data de naixement: 
 
Curs/Grup: 
 
Correu electrònic: 
 
Telèfon(s): 
 
Títol de TFG: 
 
 
 
Data de defensa del TFG: 
 
NOTA aconseguida: 
 

 

(Data i signatura del candidat o candidata) 

 

 

 

 
Deganat Facultat d’Infermeria i Podologia de la Universitat de València 
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