
VI PREMI D’INVESTIGACIÓ 

PRESEN SÁEZ DE DESCATLLAR 

 

BASES 

 
El Centre de Coordinació dels Estudis de Gènere de les Universitats Públiques 
Valencianes, amb la finalitat de premiar les investigacions d'especial qualitat, fetes des 

d'una perspectiva feminista i de gènere, convoca el VI Premi d’Investigació 

Presen Sáez de Descatllar, d'acord amb aquestes bases: 

 

1. El premi tindrà dues modalitats: 

 

a. Treball final de màster. Hi podran concórrer els treballs 

d’investigació derivats de màsters i d’altres estudis de postgrau defensats 
des de l'1 de gener de 2012, no publicats i que no hagen sigut premiats en 
altres certàmens.  
 

b. Tesis doctorals. Hi podran concórrer les tesis doctorals defensades 

des de l'1 de gener de 2012, no publicades i que no hagen sigut premiades 
en altres certàmens.  

 

2. Les investigacions, elaborades des de qualsevol disciplina científica, hauran 

d'estar fetes des d'una perspectiva feminista i de gènere.  
Els treballs es podran acompanyar de qualsevol material fotogràfic, sonor o d’altre 
tipus que es considere que servisca per a il·lustrar suficientment el text de la 
investigació. 
 
Els treballs hauran de complir aquests requisits:  

a. Fets des d'una perspectiva feminista i de gènere.  

b. Haver aconseguit, en la seua defensa, una nota mínima de 9 (o cum laude). 

c. En qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana. 
 

3. El treball d’investigació es presentarà en format CD (sense cap indicació de l'autoria, 

universitat de procedència i direcció del treball), fins al dia 30 d'octubre de 

2013 (el segell de correus serà acreditatiu de la data d'entrada) i s'enviarà al: 

  
Centre d'Estudis sobre la Dona 
Universitat d'Alacant 
Aulari II, 1a planta 
Carretera de Sant Vicent, s/n 
03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant) 
Referència: Premi Presen Sáez de Descatllar 

 



4. Juntament amb el treball, l'autora o l'autor, adjuntarà, en un sobre tancat, amb 

l'única referència del títol del treball de recerca, la informació següent: 
 

a. Dades personals, domicili, telèfon i adreça de correu electrònic. Es farà 

constar expressament el domicili vàlid a l'efecte de rebre les notificacions 
oportunes. 

b. Certificació acadèmica justificativa de la defensa del treball en qualsevol 

universitat espanyola (fotocòpia de l'acta del tribunal). 
 

5. El VI Premi d’Investigació convocat pel Centre de Coordinació dels Estudis de 

Gènere de les Universitats Públiques Valencianes compta amb una dotació de 2.000 
euros, mil per a cadascuna de les modalitats,  subjectes a la retenció de l'IRPF que 
marca la legislació vigent en el cas dels treballs d’investigació. 
 

7. El Centre de Coordinació dels Estudis de Gènere de les Universitats Públiques 

Valencianes podrà publicar el treball guanyador en suport paper o electrònic. 
 

8. El jurat del premi estarà format per una persona representant de cadascuna de les 

universitats valencianes pertanyents al Centre de Coordinació dels Estudis de Gènere 
de les Universitats Públiques Valencianes, que haurà de ser experta en l'àrea 
d’investigació dels estudis de les dones, feministes i de gènere. La presidència del jurat 
serà assumida per la persona que ocupe el càrrec de rector o rectora de la Universitat 
d'Alacant,  o la persona en qui delegue. 
 

9. El jurat haurà de fer pública la decisió del premi abans del 8 de març de 2014. El 

premi podrà ser compartit i també declarat desert si, segons el parer del jurat, cap de 
les obres presentades reuneix els requisits suficients per a merèixer-ne la concessió. La 
resolució del jurat serà inapel·lable. 
 

10. El premi serà lliurat en un acte públic per la persona que ocupe el càrrec de  rector 

o rectora de la Universitat d'Alacant, o per la persona en qui delegue. 
 

 

Centre de Coordinació dels Estudis de Gènere de les Universitats Públiques Valencianes 

 

COORDINADORA 2012-2014 

Centre d'Estudis sobre la Dona 

cem@ua.es 

 

Alacant, 4 de juny de 2013 

 

 

   http://web.ua.es/va/cem/  
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