CONVOCATÒRIA 2018

La Societat Catalana de Neuropsicología convoca el Premi Barraquer Bordas

(Edició 2018), que es regirà per les següents bases:
BASES
1. OBJECTIUS I PARTICIPANTS
La Societat Catalana de Neuropsicologia (la Societat) convoca el Premi Barraquer
Bordas (el Premi) amb la finalitat de reconèixer la recerca en l’àmbit de la
neuropsicologia realitzada a Catalunya.
El Premi està adreçat a psicòlegs estudiants de doctorat que hagin realitzat un
programa de doctorat i defensat una tesi doctoral en l’àmbit de la neuropsicologia en
alguna universitat catalana.
Els doctors que optin al Premi en la seva edició 2018 hauran d’haver defensat la tesi
doctoral en el període comprès entre el 15 de setembre de 2016 i el 7 de setembre de
2018.
Per a participar en el Premi, els interessats hauran de complimentar el formulari de
sol·licitud annex a les bases i que es pot trobar a la pàgina web de la Societat
(www.neuropsicologia.cat) i seguir els requeriments de presentació i terminis indicats
en les presents bases.
2. PREMI Y DOTACIÓ
Es concedirà un únic premi dotat amb una dotació econòmica de 600 euros.
Addicionalment es concediran un accèssit al qual es lliurarà un diploma acreditatiu
corresponent.
L’import rebut per a la persona guardonada estarà subjecte a la fiscalitat vigent que li sigui
aplicable.
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3. PRESENTACIÓ: REQUERIMENTS I TERMINI
S’hauran de presentar els següents documents:
1) Formulari de sol·licitud degudament complimentat i signat.
2) Fotocòpia de la resolució de la lectura de tesi doctoral on consti títol, data de
lectura i qualificació.
3) Còpia en format pdf de la tesi doctoral.
Els

documents

anteriors

s’hauran

d’enviar

a

l’adreça

de

correu

electrònic

premidrbarraquer@neuropsicologia.cat
El termini de presentació de sol·licituds i documentació de les tesis que optin al Premi
finalitza el 15 de setembre de 2018 (data límit d'enviament del correu electrònic).
4. AVALUACIÓ DELS TREBALLS
Les Tesis Doctorals que optin al Premi seran avaluades per un Jurat, nomenat per la
Societat, format per doctors en psicologia en l’àmbit de la neuropsicologia, un d’ells
serà membre de la Junta de la Societat.
Per a l’avaluació de les tesis doctorals, el Jurat tindrà en compte el següents criteris:
1) Que la temàtica es correspongui amb l’àmbit de la recerca de la convocatòria,
és a dir, la neuropsicologia. Haurà de versar per tant sobre les relacions entre
cervell i conducta.
2) Originalitat del tema, justificació de l’estudi i repercussions esperades en l’àrea
de coneixement.
3) L’interès, rellevància i innovació en el seu plantejament i metodologia.
4) Descripció adequada dels antecedents del tema i revisió de la bibliografia
existent.
5) La correcció d’estil i claredat en la expressió i presentació del treball.
6) La qualitat científica i tècnica, el rigor en l’anàlisi i la presentació de les
conclusions.
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7) Publicacions derivaves o que integren la tesi doctoral: nombre i qualitat de la
revista (factor d’impacte i classificació).
Els membres del Jurat avaluaran els treballs presentats. Els acords es pendran per
majoria.
La decisió del Jurat serà inapel·lable i es farà pública a la pàgina web de la Societat
amb data màxima 9 de novembre de 2018. El Premi i l’accèssit es comunicaran per
escrit mitjançant correu electrònic a l’adreça que s’hagi indicat a la sol·licitud.
Tota la documentació presentada serà destruïda després de l’acte de lliurament dels
premis, i en tot cas amb data límit 31 de desembre de 2018.
5. LLIURAMENT DEL PREMI
El Premi es lliurarà en un acte públic que coincidirà amb la Reunió d’hivern de la
Societat. La tesi guanyadora serà presentada durant la reunió.
6. ACEPTACIÓ DE LES BASES
La interpretació d’aquestes bases es competència exclusiva de la Societat i en el seu
cas del Jurat que avaluarà els treballs presentats.
L’incompliment de les bases suposarà l’exclusió de les sol·licituds i treballs presentats.
7. INFORMACIÓ
La informació referent a la convocatòria d’aquest Premi es troba a la pàgina web de la
Societat Catalana de Neuropsicologia: www.neuropsicologia.cat
Correu electrònic de contacte: premidrbarraquer@neuropsicologia.cat
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8. CONFIDENCIALITAT DE DADES
Les dades de les persones que optin al Premi seran tractades d’acord al Reglament
(UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d'aquestes dades.
Les dades personals no és s’utilitzaran per la gestió del Premi Barraquer Bordas. Les
dades només seran utilitzades per les persones/unitats de la Societat Catalana de
Neuropsicologia i el els membres del jurat del Premi Barraquer Bordas que ho
requereixin en base amb les seves funcions i no es cediran en cap cas ni tampoc es
faran transferències a tercers països o organitzacions internacionals.
El tractament de les dades està emparat en el consentiment i les dades seran
conservades mentre estigui vigent el seu consentiment.
Pot exercir els drets reconeguts en la normativa de protecció de dades d’accés,
rectificació, oposició, supressió, protabilitat o limitació adreçant-se per escrit a
info@neuropsicologia.cat adjuntant una fotocòpia del seu document nacional
d’identificació o bé equivalent.
Així mateix, té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment, sense que
aquest afecti a la licitud del tractament realitzat previament a la seva retirada. Per altra
banda, si no està d’acord amb el tractament realitzat per la Societat Catalana de
Neuropsicologia o considera quebrantats els seus drets podrà presentar una
reclamació en tot moment davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades.
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FORMULARI DE SOL·LICITUD
1.- Dades de la Tesis Doctoral Presentada.
Títol de la Tesis:
Autor:
Director (co-director):
Data de defensa:
Universitat:
Programa de doctorat:
Membres del tribunal:
Indicar si es tracta d’una tesi amb menció europea i/o realitzada per articles:

2.- Dades de contacte del sol·licitant
Nom i cognoms:
Adreça de correu electrònic:
Adreça de correu postal:

Aquesta informació serà utilitzada per contactar amb el sol·licitant en cas de necessitat. No es faran comunicacions a
altres adreces.

3. Data i signatura del sol·licitant acceptant les bases

Data

Signatura del sol·licitant acceptant les bases
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CONSENTIMENT PUBLICACIÓ DE LA TESI A LA WEB DE LA SOCIETAT
CATALANA DE NEUROPSICOLOGIA
(aquest document es signarà el dia de la celebració de la Jornada d'Hivern, només tesi
guanyadora i accèsits)

Dono el meu consentiment perquè la tesi es pugui publicar a la pàgina web de la
Societat Catalana de Neuropsicologia (és necessari signar expressament)

Data

Signatura

