
 
 

Nutrició i Metabolisme - premis extraordinaris 

 Criteris i ponderacions 

 Tesi amb menció europea o internacional (20%). 
 Qualitat de les publicacions derivades de la tesi en què el candidat o candidata sigui primer 

autor (70%). 
 Beques obtingudes pel candidat o candidata durant el període predoctoral (5%). 
 Mèrits referents a la novetat de la temàtica treballada en la tesi, tècniques que el candidat o 

candidata ha implementat, dificultats superades en la realització de la tesi, etc. Aquests mèrits 
s’avaluaran mitjançant una entrevista de 15 minuts. Els candidats seran prèviament citats i 
avisats perquè preparin una presentació en la qual ressaltin aquests mèrits que els fan 
valedors del premi extraordinari (5%). 

 

 Documentació complementària necessària 

 Currículum vitae. 
 Justificant de la menció europea o internacional de la tesi. 
 Còpia de la primera pàgina de cadascuna de les publicacions derivades de la tesi en què el 

candidat o candidata sigui primer autor.  
o En cas que la publicació estigui acceptada per publicar, caldrà presentar la carta 

d'acceptació de l'editor de la revista i el manuscrit enviat. 
o En cas de publicacions a congressos, caldrà presentar una còpia del resum. 

 Llista de publicacions derivades de la tesis en què el candidat o candidata sigui primer autor, 
especificant per a cada publicació:  

o Revista: autors per ordre de signatura, títol, revista, any de publicació, quartil i àrea, 
índex d'impacte de l'any de publicació, article/revisions, nombre de citacions i ISSN. 

o Llibre o capítol de llibre: autors per ordre de signatura, títol, editorial, any, ISBN. 
o Patent: inventors per ordre de signatura, número de sol·licitud, país de prioritat, data 

de prioritat, entitat titular, països als quals s'ha estès. 
o Congressos: autors per ordre de signatura, títol, tipus de contribució (pòster, 

comunicació oral, etc.), congrés, publicació, lloc, any, organisme/institució que 
l'organitza. 

Llista i justificant de beques obtingudes pel candidat o candidata durant el període predoctoral, 

indicant per cada beca: finalitat, entitat finançadora, durada i institució.   


