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PREMIS FUNDACIÓ DR. SOLER A L'EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA EN
EL MÀSTER EN OPTOMETRIA AVANÇADA I SALUT VISUAL

PREMIOS FUNDACIÓN DR. SOLER A LA EXCELENCIA ACADÉMICA
EN EL MÁSTER EN OPTOMETRÍA AVANZADA Y SALUD VISUAL

BASES

BASES

La FUNDACIÓ DOCTOR SOLER ha creat els premis fundació Dr.
Soler a l'excel·lència acadèmica en el màster en Optometria Avançada
i Salut Visual a la Universitat d'Alacant, d'acord amb les bases
següents.

La FUNDACIÓN DOCTOR SOLER ha creado los premios Fundación
Dr. Soler a la excelencia académica en el máster en optometría
avanzada y salud visual en la Universidad de Alicante, con arreglo a
las siguientes bases.

PRIMERA - SOBRE ELS PREMIS

PRIMERA - SOBRE LOS PREMIOS

El primer premi estarà dotat amb 300 euros i el segon amb 250 euros
quantitats que seran aportades íntegrament per la Fundació Dr. Soler.
Els dos premis inclouran el lliurament d'un diploma acreditatiu.

El primer premio estará dotado con 300 euros y el segundo con 250
euros cantidades que serán aportadas íntegramente por la Fundación
Dr. Soler. Los dos premios incluirán la entrega de un Diploma
acreditativo.

La Fundació Dr. Soler, oferirà si escau, la possibilitat de fer un
contracte en pràctiques en la Clínica Dr. Soler a un dels dos premiats.

La Fundación Dr. Soler, ofrecerá en su caso, la posibilidad de realizar
un contrato en prácticas en la Clínica Dr. Soler a uno de los dos
premiados.

El pagament d'aquests premis serà abonat directament per la
Fundació.

El pago de dichos premios será abonado directamente por la
Fundación.

SEGONA - SOBRE EL JURAT

SEGUNDA - SOBRE EL JURADO

El jurat estarà format per les persones següents:

El Jurado estará compuesto por las siguientes personas:

- Degà de la Facultat de Ciències o persona en qui delegue

- Decano de la Facultad de Ciencias o persona en quien delegue

- Director de la Fundació Doctor Soler o persona en qui delegue

- Director de la Fundación Doctor Soler o persona en quien delegue

- El coordinador acadèmic del màster en Optometria Avançada i Salut
Visual de la Universitat d'Alacant o persona en qui delegue

- El Coordinador Académico del Máster en Optometría Avanzada y
Salud Visual de la Universidad de Alicante o persona en quien
delegue

TERCERA - REQUISITS

TERCERA - REQUISITOS

- Seran candidats o candidates al premi aquells o aquelles alumnes
que hagen finalitzat el màster en Optometria Avançada i Salut Visual
en el curs anterior al de la convocatòria i hagen obtingut una
qualificació mitjana mínima de 7 punts (en l'escala de 0 a 10)

- Serán candidatos/as al premio aquellos alumnos/as que hayan
finalizado el Máster en Optometría Avanzada y Salud Visual en el
curso anterior al de la convocatoria y hayan obtenido una calificación
media mínima de 7 puntos (en la escala de 0 a 10)

El barem que caldrà seguir serà:

El baremo a seguir será:

Expedient: 100%

Expediente: 100%

- En cas d'empat la comissió podrà tenir en compte a més de la nota
mitjana de l'expedient acadèmic, les convocatòries utilitzades i la
qualificació obtinguda en el Treball Final de Màster.

- En caso de empate la comisión podrá tener en cuenta además de la
nota media del expediente académico, las convocatorias utilizadas y la
calificación obtenida en el Trabajo fin de Máster.

- Els premis es concediran abans de l'1 de desembre del 2019.

- Los Premios se concederán antes del 1 de diciembre de 2019.
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- Els acords del jurat s'adoptaran per unanimitat i la decisió serà
inapel·lable, i el premi podrà ser declarat desert.

- Los acuerdos del Jurado se adoptarán por unanimidad y el fallo será
inapelable, pudiendo declararse desierto el premio.

- La concessió d'aquests premis no suposa establir relació d'índole
laboral amb la Universitat per part del beneficiari.

- La concesión de estos premios no supone establecer relación de
índole laboral con la Universidad por parte del beneficiario.

QUARTA - DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

CUARTA - DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

- Còpia de l'Expedient Acadèmic

- Copia del Expediente Académico

- Títol i resum del Treball de Final de Màster fet

- Título y resumen del Trabajo de Fin de Máster realizado

La documentació serà dipositada en el Registre General o Registres
Auxiliars de la Universitat d'Alacant en el termini de 15 dies després de
la publicació de la convocatòria en el BOUA.

La documentación se depositará en el Registro General o Registros
Auxiliares de la Universidad de Alicante en el plazo de 15 días tras la
publicación de la convocatoria en el BOUA.

El degà

El Decano

Luis Gras García

Luis Gras García
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