
  
 
  
 

FITXA DE PROPOSTA D’AJUT DE PROMOCIÓ DE L’EXCEL·LENCIA DE LA 
CÀTEDRA “SALUT, EDUCACIÓ I QUALITAT DE VIDA” DE LA 
UNIVERSITAT DE LLEIDA (FUNDACIÓ ASISA). 
 

“III PREMI CÀTEDRA FUNDACIÓ ASISA EN L’ÀMBIT DE LA SALUT, 
L’EDUCACIÓ I LA QUALITAT DE VIDA, A LA MILLOR TESI DOCTORAL” 

 
AJUT:   AJUT DE PROMOCIÓ DE L’EXCEL·LENCIA EN ELS PROGRAMES DE DOCTORAT DE LA 

UNIVERSITAT DE LLEIDA: “III PREMI CÀTEDRA FUNDACIÓ ASISA EN L’ÀMBIT DE LA SALUT, 

L’EDUCACIÓ I LA QUALITAT DE VIDA, A LA MILLOR TESI DOCTORAL”. 
 
 

Unitat que proposa l’ajut a la qual s’adscriurà l’alumne: 
CÀTEDRA “SALUT, EDUCACIÓ I QUALITAT DE VIDA” (FUNDACIÓ ASISA) 

Projecte: 
“III PREMI CÀTEDRA FUNDACIÓN ASISA EN L’ÀMBIT DE LA SALUT, L’EDUCACIÓ I 
LA QUALITAT DE VIDA, A LA MILLOR TESI DOCTORAL” (EXCEL·LÈNCIA 
DOCTORAT UdL) 
Nombre d’ajuts: 
1 ajut 
Descripció de l’ajut: 
El premi consisteix en una aportació econòmica de 1000 euros per a la millor tesi doctoral de la 
Universitat de Lleida (curs 2017-2018). 
Motivació de l’ajut: 
La Càtedra “Salut, Educació i Qualitat de Vida” finançada per la Fundació ASISA vol apostar per 
la qualitat de les tesis doctorals, ja que significa una aposta qualitativa per la recerca i la formació 
en els àmbits de la salut i l’educació.  La Càtedra ha decidit premiar l’esforç dels doctorands de la 
UdL, pilars de la formació i recerca en salut i educació. El premi te com a objecte reconèixer la 
recerca duta a terme en temàtiques relacionades amb la salut, l’educació i la qualitat de vida, sobre 
determinants socials (i educatives) de la salut, destacant d’aquesta manera aquella tesi que suposi 
un avenç significatiu en el coneixement en aquest àmbit. 
Perfil de l’Estudiant: 
Els/les aspirants hauran de ser doctors/es que hagin defensat la seva tesi doctoral durant el curs 
acadèmic de 2017-2018. 



  
 
  
 

Mèrits que es consideraran en la selecció: 
• Temàtica directament relacionada amb “Salut, Educació i Qualitat de Vida” 
• Qualificació de Cum Laude per unanimitat 
• Menció Internacional 
• Altres premis i reconeixements 
• Escrit amb una breu explicació de fites aconseguides amb la tesi doctoral i projectes de 

futur en aquest sentit (màxim 1 full) 
Dotació Econòmica: 
Un total de 1000 euros. 
Partida pressupostària  a càrrec de la qual es finançarà l’ajut: 
Orgànica: Càtedra “Salut, Educació i Qualitat de Vida” (Fundació ASISA) 
Sol·licitud: 
La sol·licitud, segons el model de l’Annex 2) s’haurà de presentar a la Secretaria acadèmica del 
departament de Geografia i Sociologia (grup GESEC). Aquesta sol·licitud s’haurà d’acompanyar 
de la documentació següent: 

• Fotocòpia/es dels documents que acreditin els requisits i mèrits presentats. 
• Escrit amb una breu explicació de fites aconseguides amb la tesi doctoral i projectes de 

futur en aquest sentit (màxim 1 full) 
Procediments d’avaluació de l’ajut: 
Nivell d’acompliment en la realització dels requisits demanats per accedir a l’ajut. 
 
 
Lleida, 1 de setembre de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fidel Molina Luque 
Director de la Càtedra “Salut, Educació i Qualitat de Vida” (Fundació ASISA-UdL) 
 
 
 
 



  
 
  
 

 
 
 
 
Annex I 
 
TERCERA CONVOCATÒRIA D’AJUT PER LA PROMOCIÓ DE L’EXCEL·LÈNCIA DE LA 
CÀTEDRA “SALUT, EDUCACIÓ I QUALITAT DE VIDA”, A LA MILLOR TESI DOCTORAL 
(FUNDACIÓ ASISA) – 2018 
 
La direcció de la Càtedra “Salut, Educació i Qualitat de Vida” (Fundació ASISA) de la UdL, fa 
públiques les bases que hauran de regir la concessió de 1 ajut per la promoció de l’excel·lència de 
les tesis doctorals del curs 2017/18. 
 
Convocatòria i característiques 
 
1. L’objectiu d’aquests ajuts és promoure la formació i recerca al doctorat, per aquells estudiants 

que hagin demostrat la realització d’una tesi doctoral excel·lent. 
2. Es convoca un ajut per la promoció de l’excel·lència al Programa de Doctorat de la UdL. 
3. La dotació econòmica serà d’un premi de 1000 euros a la millor tesi doctoral del curs 

2017/2018, amb càrrec al projecte de la Càtedra “Salut, Educació i Qualitat de Vida” 
(pressupost de l’any 2018). 

4. Aquesta dotació econòmica es farà efectiva al llarg del curs acadèmic 2017-2018 
 
Bases 
 
1. Les persones aspirants han de ser doctores de la UdL, del curs 2017-2018 

 
2. L’imprès normalitzat de sol·licitud, s’adjunta a l’annex II de la convocatòria, s’adreçarà a la 

secretaria acadèmica del Departament de Geografia i Sociologia (Grup GESEC) del Campus de 
Rectorat. El termini per a presentar les sol·licituds serà fins el 30 de novembre de 2018, a les 
14h. 

 
3. La sol·licitud s’haurà d’acompanyar de la documentació següent: 
 

• Fotocòpia/es dels documents que acreditin els requisits i mèrits presentats. 
• Escrit amb una breu explicació de fites aconseguides amb la tesi doctoral i projectes de futur 

en aquest sentit (màxim 1 full) 
 
4. Els criteris de selecció es basen en els criteris següents: 
 

• Temàtica directament relacionada amb “Salut, Educació i Qualitat de Vida” 
• Qualificació de Cum Laude per unanimitat 



  
 
  
 

• Menció Internacional 
• Altres premis i reconeixements 
• Escrit amb una breu explicació de fites aconseguides amb la tesi doctoral i projectes de futur 

en aquest sentit (màxim 1 full) 
 
5. L’examen de les sol·licituds i la concessió de l’ajut anirà a càrrec de la Comissió de la Càtedra 

“Salut, Educació i Qualitat de Vida” (Fundació ASISA). En cas d’incompatibilitat de qualsevol 
membre de la Comissió amb algun dels treballs presentats per haver actuat com a tutor/a o 
director/a dels mateixos, es retirarà d’aquesta Comissió avaluadora i podrà ser substituït per un 
altre expert/a de reconegut prestigi. La Comissió únicament tindrà en compte la documentació 
presentada. 

 
6. La publicació del resultat de la selecció amb les puntuacions atorgades, es farà públic a la web 

del GESEC (Grup d’Estudis Societat, Salut, Educació i Cultura) de la UdL. La persona 
premiada tindrà el compromís d’exposar públicament el seu treball (un resum, aproximadament 
d’uns 10 minuts) a l’acte de lliurament de premis. 

 
7. En qualsevol moment, si es demostra incompliment de les condicions pactades, falsejament o 

ocultació de dades, la Comissió d’Extensió Universitària podrà revocar l’ajut i reclamar les 
quantitats atorgades. 

 
8. Qualsevol reclamació s’haurà de presentar a la Direcció de la Càtedra. 
 
9. És competència de la Secretaria Acadèmica del Departament de Geografia i Sociologia  

l’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases.  
 
10. Contra les decisions adoptades per la Comissió d’Avaluació es pot recórrer davant la Direcció 

de la Càtedra. 
 
11. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació d’aquestes bases.



  
 
  
 

Annex II 
 
SOL·LICITUD PER A LA PARTICIPACIÓ EN LA TERCERA CONVOCATÒRIA D’AJUTS 

PER LA PROMOCIÓ DE L’EXCEL·LÈNCIA DE LA CÀTEDRA “SALUT, EDUCACIÓ I 

CULTURA” (FUNDACIÓ ASISA), A LA MILLOR TESI DOCTORAL  ANY 2018 
 
En/na_______________________________________________________________amb domicili al  
 
carrer/plaça/avinguda______________________________________ núm. ________, pis  _______, 
CP_________, població_______________________ telèfon de contacte__________________ i  
 
amb NIF núm.___________________, que estudio________ curs del Màster 
_______________________  de la Facultat de______________________________ de la 
Universitat de Lleida 
  
 
SOL·LICITO: 
 
Que m’admeteu a la convocatòria d’ajuts de promoció de l’excel·lència de la Càtedra “Salut, 

Educació i Qualitat de Vida” (Fundació ASISA) de la UdL, premi a la millor tesi doctoral del curs 

2017-2018 (any 2018), les bases de la qual accepto, per a la qual cosa hi adjunto la documentació 

exigida i 

 
DECLARO SOTA JURAMENT/PROMESA:  
   
Que són certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquesta sol·licitud i que reuneixo els 
requisits exigits en la convocatòria. 
 
I, perquè consti, signo aquest document. 
 
(signatura) 
 
 
 
Lleida,_____ de _____________ de 2018 
 
 
DIRECTOR DE LA CÀTEDRA “SALUT, EDUCACIÓ I QUALITAT DE VIDA” (FUNDACIÓ 
ASISA) DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA 
 


