II CONVOCATÒRIA DE PREMIS AL MILLOR TREBALL FINAL DE MÀSTER DEL
MÀSTER EN EMPRENEDORIA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL DE LA UdG
(CURS 2015-16)

BASES REGULADORES
1. Objecte de la convocatòria
Un dels objectius de la Càtedra de Joves Emprenedors és fomentar l’esperit
emprenedor i la vocació empresarial dels estudiants universitaris, donant suport a
iniciatives emprenedores i a la generació de nous projectes empresarials.
Per la seva banda, la Càtedra Cambra de l’Empresa Familiar té l’objectiu de promoure
la formació, recerca i difusió sobre la temàtica de l’empresa familiar.

Amb la finalitat d’assolir aquest objectius, les dues càtedres convoquen la II
convocatòria del premi al millor Treball Final de Màster (TFM) del Màster
d’Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial de la Universitat de Girona.
2. Notificació i difusió de la convocatòria i resolució
La convocatòria i la resolució de la convocatòria es faran públiques a la pàgina web de
la Càtedra de Joves Emprenedors (www.catedraemprenedorsudg.cat).
3. Participants
Seran susceptibles de rebre aquest premi tots aquells alumnes que havent cursat el
Màster en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial de la UDG en el curs 20152016, hagin obtingut com a mínim una qualificació de 9 en el corresponent Treball de
Final de Màster d'aquest mateix curs.
4. Formalització
La direcció del Màster en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarials facilitarà a la
Càtedra de Joves Emprenedors els TFM que compleixin amb el requisit de qualificació

mínima, conjuntament amb el consentiment per escrit de l’autor/a del TFM (document
adjunt).
5. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de formalització s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de la
convocatòria a la plana web de la Càtedra de Joves Emprenedors i finalitzarà el dia 23
de juny de 2017.
Els sol·licitants hauran de fer arribar el full de consentiment per escrit (adjunt) a la
Càtedra de Joves Emprenedors o a la Càtedra Cambra de l’Empresa Familiar
(catedrajovesemprenedors@udg.edu) (catedra.cef@udg.edu) dins del termini estipulat
en el paràgraf anterior.

La Càtedra de Joves Emprenedors publicarà la llista provisional d’admesos a tràmit i
els no admesos el 26 de juny, amb indicació dels motius de la seva no admissió i de
les possibles esmenes que siguin necessàries per l’admissió, concedint a tals efectes
un termini de 3 dies hàbils a partir de la publicació de la llista i advertint als interessats
que en cas de no esmenar la seva sol·licitud se’ls tindrà per desistits de la mateixa.

6. Comissió d’avaluació
L’òrgan d’avaluació estarà format per la Directora de la Càtedra de Joves
Emprenedors, la Directora de la Càtedra Cambra de l’Empresa Familiar, i un membre
del Consell Assessor d’una de les dues càtedres.
7. Criteris de valoració
La comissió d’avaluació tindrà en compta els següents criteris de valoració en relació
al projecte proposat en el TFM:
1. El grau d’execució del projecte per part de l’autor.
2. El grau d’inversió en temps i recursos econòmics realitzada per l’autor
3. El grau d’èxit en el projecte empresarial
4. L’impacte social del projecte
8. Premis
El/La premiat/da rebrà un ajut de 1.000€ abans d’impostos. La menció li serà notificada
correu electrònic.
El guardó es farà públic durant el transcurs de l’acte de graduació del curs 2016-2017
de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.

9. Canvis i incidències
En casos excepcionals i degudament motivats, la comissió d’avaluació podrà decidir
sobre qualsevol incidència que no impliqui un canvi substancial dels termes de la
convocatòria.
10. Finançament de la convocatòria

Aquesta convocatòria té una dotació màxima de 1.000€ que aniran a càrrec de la
unitat de despesa 34.12.000.

Girona, 16 de juny de 2017

Autorització de disposició limitada del Treball Final de Màster referida al
Premi al millor Treball Final de Màster ofert per la
Càtedra de Joves Emprenedors i la Càtedra Cambra de l’Empresa Familiar

Nom i cognoms de l’autor/a:__________________________________________________
DNI o passaport:______________________________________________________

Com a autor i titular dels drets de propietat intel·lectual del treball final de màster titulat:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Autoritzo:
Primer.- A la coordinació del màster d’emprenedoria a fer arribar una versió digital o en paper
del treball final de màster defensat el curs 2015-16 per tal que sigui valorat per la Comissió
d’Avaluació designada expressament seguint les bases del Premi al millor treball final de
màster del Máster d’Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial de la Universitat de Girona,
referit al curs 2015-16.
Segon.- A la UdG, al Màster d’Emprenedoria i a Càtedra de Joves Emprenedors a fer difusió
pública als mitjans corporatius de la Universitat o als mitjans de comunicació generals, del títol,
autor i una breu descripció de màxim 50 paraules sobre l’objectiu del treball final de màster,
només en el cas que aquest treball resulti premiat

Declaro:
Primer.- Que no vulnero cap dret de tercers ja sigui de propietat intel·lectual, industrial, secret
comercial o qualsevol altre, en subscriure aquesta autorització, ni amb relació al contingut
d’aquest treball.

L’autor/a del treball final de màster:

Girona, ______ de juny de 2017

D’acord amb allò que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, per la present s’atorga consentiment per tal que les dades personals que es consignen
en aquesta autorització siguin tractades amb l’única finalitat de dur a terme la comunicació i reproducció
autoritzades. A aquests efectes, l’autor declara haver estat informat dels drets recollits en l’article 5 de la
citada Llei.

