Premi InnovaURV de TFG 2021
Objectiu
La Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial fou creada per conveni amb la Diputació de Tarragona. Amb
l’objectiu de fomentar el coneixement en innovació entre els estudiants de grau de la Universitat Rovira i Virgili, el
Premi InnovaURV premiarà els Treballs de Fi de Grau (TFG en endavant) que abordin temàtiques relacionades amb la
innovació empresarial.

Les bases de la convocatòria són les següents:

Punt 1. Objecte del Premi
- Estudiants de grau que hagin presentat i defensat el TFG entre l’1 d’octubre de 2020 i el 30 de setembre de 2021
que tractin la temàtica de la innovació empresarial.

Punt 2. Candidatures
- Optaran al Premi aquells estudiants que hagin presentat un TFG a la Universitat Rovira i Virgili, amb una
qualificació superior o igual a 7 sobre 10.
- El TFG pot haver-se realitzat de forma individual o entre dos estudiants.

Punt 3. Característiques dels treballs
- El TFG ha d’estar relacionat amb la innovació empresarial:
o Metodologies d’innovació dels processos productius, en especial les noves tecnologies digitals.
o Solucions a nous reptes a les empreses
o Anàlisi de la conducta innovadora de les empreses
o Estimació de l’impacte dels determinants de la innovació
o Anàlisi de l’impacte de la innovació en l’empresa
- El TFG ha de ser un treball de recerca original realitzat per l’autor(s) i sota la supervisió d’un tutor/a.
- La llengua emprada pot ser el català, castellà o anglès.

Punt 4. Presentació de les sol·licituds
Les persones interessades enviaran la següent documentació entre el 10 d’abril i el 15 d’octubre de 2021, a l’adreça
de correu electrònic innovacio.empresa@urv.cat

La documentació a adjuntar serà:
1. Formulari de sol·licitud accessible en aquest enllaç
2. Còpia del TFG
3. Versió cega (sense noms del TFG)
Les sol·licituds que no incloguin tota la documentació o que es presentin fora del termini establert, seran desestimades.

Punt 5. Condicions de publicació i difusió
La presentació de la documentació per a optar al Premi implica autoritzar a la Càtedra a donar publicitat del nom de les
persones premiades, el títol i el resum del TFG, així com a publicar la seva imatge en fotografies i vídeos (realitzades en
l’acte de lliurament o altres moments). Les imatges podran ser difoses a través de qualsevol mitjà de comunicació. La
distribució s’efectuarà únicament amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre el Premi InnovaURV. Les persones
autores autoritzen gratuïtament a la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial a editar i publicar els treballs
que resultin finalistes.

Punt 6. Dotació del Premi
El Premi InnovaURV a TFGs s’entregarà en el marc d’un acte púbic i té una dotació de 600 euros. En cas que el jurat ho
cregui convenient, el Premi pot considerar-se desert. El jurat pot considerar repartir el premi entre dos treballs
presentats.

Punt 7. Jurat i procés de selecció
El tribunal estarà compost per persones amb el següent perfil:
- Directora de la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial.
- Persona experta de l’àmbit universitari català.
- Persona vinculada amb el món de la innovació de l’empresa.
Els membres del jurat es comprometran a tractar els treballs amb confidencialitat i utilitzar-los únicament i exclusiva
per a les finalitats d’aquest premi. Cap membre del jurat pot ser tutor/a de cap treball presentat.

Punt 8. Criteris de valoració
Es valoraran els següents punts:
-

Adequació de la temàtica analitzada respecte la convocatòria
Impacte territorial a les comarques de Tarragona
Impacte socioeconòmic de l’anàlisi
Novetat de l’aportació
Rigor metodològic
Qualitat de l’expressió

