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El Premi Dow té com a missió fomentar el desenvolupament i
l’aplicació de les competències que DOW i l’ETSEQ reconeixen
com a crítiques per a la realització personal i professional.

BASES de la CONVOCATÒRIA DEL PREMI DOW 2014

BASES:
Primera. S’avaluarà l’excel·lència dels estudiants d’Enginyeria Química (EQ) i del màster en Enginyeria Química (MEQ) que compleixin
els requisits especificats en aquestes bases. A criteri del jurat, es tindran en compte els valors següents: iniciativa, versatilitat, lideratge,
competència tècnica, responsabilitat, comunicació, treball en equip, orientació al client i coneixement de la llengua anglesa.
Segona. El Premi està dirigit als alumnes de l’ETSEQ que han acabat, acaben o acabaran durant el present curs acadèmic (2013-2014) el
2n cicle de l’EQ o el MEQ.
Tercera. El Premi podrà ser declarat desert.
Quarta. Els candidats presentaran la candidatura a través del formulari que està publicat a la pàgina web de l’ETSEQ
(www.etseq.urv.cat, apartat notícies), acompanyada d’un portfolio d’evidències que donin suport a la candidatura.
El formulari degudament cumplimentat en anglès i el portfolio s’ha de lliurar d’acord amb el punt 6.
Així mateix, el jurat podrà decidir el lliurament d’accèssit/s
Cinquena. El premi serà una oportunitat de carrera professional dins del marc geogràfic de Dow EMEA (Europe, Middle East and Africa)
a través d’una oferta laboral a una posició estructural relacionada amb l’enginyeria química (enginyer de processos, enginyer producció,
enginyer millores, etc...) que podrà incloure un ajuda econòmica per al desplaçament i instal·lació en el lloc de destí.
A l’accèssit, o accèssits, se’ls lliurarà una placa commemorativa
Sisena. La candidatura s’ha de presentar per correu electrònic a l’adreça següent: secetseq@urv.cat.
El termini per fer-ho començarà el 19 de febrer i finalitzarà el dia 14 de març de 2014.
Setena. Es realitzaran dues entrevistes, la primera l’efectuarà un panel de professionals de DOW, que podrà ser eliminatori, i la segona la
realitzarà el jurat que estarà format segons s’indica en el punt desè.
 Les entrevistes dels candidats amb el panel de professionals de DOW tindrà lloc el dia 20 de març, a les instal·lacions de l’ETSEQ .
 La sessió del jurat tindrà lloc el dia 21 de març també a les instal.lacions de l’ETSEQ. Aquest mateix dia es farà una entrevista a els/les
candidats/es que hagin passat la primera fase, on els candidats hauran de presentar en 5 minuts les solucions que aporta l’Enginyeria
Química per abordar els reptes de la humanitat
 Els/les candidats/es que per raons de programes de mobilitat no puguin estar a Tarragona aquells dies, podran realitzar les entrevistes per
videoconferència. En aquest cas, queden obligats a contactar amb la Direcció de l’ETSEQ per tal de realitzar proves de connexió.
 El jurat farà públic el seu veredicte, com a molt tard, l’endemà de la sessió del jurat.
 El nom del/de la guardonat/da es publicarà en el tauló d’anuncis de la Secretaria de l’ETSEQ l’endemà de la celebració de la selecció.
 El lliurament del premi es farà en un acte públic que s’anunciarà oportunament.

Vuitena. En el moment de presentar la candidatura el candidat dóna el seu consentiment perquè el jurat del premi pugui accedir a
l’expedient acadèmic, si ho considera oportú, que demanarà a la Direcció del centre.
Novena. El jurat no es responsabilitza de la pèrdua o qualsevol altre deteriorament del material presentat. L’autor / Els autors del/s
projecte/s premiat/s conservaran tots els drets de propietat sobre el material però cediran al jurat el dret a la publicació de les dades que
consideri oportunes.
Desena. El jurat estarà format per:
♦
♦
♦
♦

Quatre representants de DOW Chemical, SL
Tres professors de l’ETSEQ, entre ells el director
Dos alumnes no candidats (un estudiant de 2n curs i un estudiant de 4t de GEQ)
Un membre del PAS de l’ETSEQ

Onzena. La decisió que adopti el jurat serà inapel·lable.
Dotzena. La participació en el premi implica la total acceptació de les bases.
Per a qualsevol consulta us podeu adreçar a:

aarias@dow.com - secetseq@urv.cat

