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III Concurs de Pòsters de Màster (2019)

V Setmana dels estudis de postgrau

Els equips directius del Centre d’Estudis de Postgrau (CEP) i l’Escola
de Doctorat de la UIB (EDUIB) anunciem que, durant la “V Setmana
dels Estudis de Postgrau a la UIB”, (del 8 al 12 d’abril), se celebrarà el
III concurs de pòsters de màster entre els alumnes de màster de la UIB
matriculats aquest curs acadèmic 2018-2019. Hi haurà cinc premis de
150 euros, un per a cada branca de coneixement.

Bases del Concurs:

Durant la setmana del  8 al 12 d’abril estaran exposats els pòsters
(annex 1), seleccionats en el passadís de la planta baixa de l’Edifici
Antoni Maria Alcover i Sureda. 

Els cinc pòsters premiats seran aquells que per votació popular siguin
majoritàriament elegits pels visitants. 

Per a poder concursar basta enviar, abans del dia  29  de març de
2019,  en format electrònic (no en paper), la proposta de pòster
(un  per  cada  concursant),  per  e-mail  a  l’adreça:
publicitat.postgrau@uib.es (indicar  en  l’assumpte  “proposta  de
pòster”). 

De totes les propostes, i per motius d’espai disponible de l’edifici, el
jurat  –  constituïts  pels  equips  del  CEP i  l’EDUIB  –  triarà  els  millors
pòsters.

El CEP es farà càrrec de les despeses d’impressió dels pòsters
seleccionats.

El lliurament dels premis es farà divendres dia 12 d’abril, en un acte
oficial  obert  a tothom, en el  Hall  de l’Edifici  Antoni  Maria Alcover i
Sureda.  La  recollida  dels  premis  es  farà  de  forma  presencial,  de
manera que si un dels guanyadors no està present, el premi passarà
al següent concursant amb més vots.
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Annex 1: ELABORACIÓ DELS PÒSTERS

El pòster s’ha d’elaborar de manera que sigui comprensible per als
participants d’altres branques de coneixement. Hauran de presentar
les característiques següents:

1. Dimensions:  ‘DIN  A0’  (841  x  1189  mm)  i  disseny  en  sentit
vertical.

2. Estructura:
o TÍTOL: Breu i comprensible.
o AUTOR(S).  En  el  cas  de  més  d’un  autor  del  treball,

l’alumne/a ha de figurar en primer lloc. A continuació del
conjunt de noms de la resta d’autors, s’ha de fer constar
la seva filiació (Departament o, en el seu cas, Centre de
Recerca). 

o Dades del tutor i director(s) de la tesi doctoral.
o RESUM: Breu resum del treball.
o OBJECTIUS: Objectius generals i específics, que es poden

formular separadament o fins i tot dins el resum.
o DESENVOLUPAMENT DE LA RECERCA: Fases principals del

desenvolupament de la recerca.
o RESULTATS (ja obtinguts i/o previsibles)
o CONCLUSIONS
o LES REFERÈNCIES MÉS SIGNIFICATIVES

Recomanacions per a la realització del pòster:

1. Evitar la introducció d’informació excessiva.
2. Fer servir esquemes, gràfiques, figures, fotos, etc.
3. Fer servir una mida de font relativament grossa.
4. Fer servir colors per diferenciar les diferents parts i destacar el

més rellevant. 


