Melhor Tese de Doutoramento em Temas Agrícolas

O Grupo Fertiberia, apoiando os jovens investigadores, convoca a
24ª Edição do seu Prémio à Melhor Tese de Doutoramento.
Não deixe passar a oportunidade de apresentar a sua tese
são 30.000 euros em prémios.
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O conteúdo das teses deverá
estar diretamente relacionado
com a fertilização, os solos e a
sua correção. O Júri também
avaliará teses relacionadas com
a atividade agrícola em geral.

O Prémio FERTIBERIA foi instituído,
com caráter anual, em 1996 com a
finalidade de reconhecer o mérito
académico de uma tese de
doutoramento sobre temas
relacionados com a agricultura.

Igualmente, é obrigatório
anexar à versão digital o
documento de Proteção de
dados pessoais preenchido
e assinado. É possível
descarregá-lo através
deste código QR ou
em fertiberia.es
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O Júri, que será constituído por
pessoas de reconhecido prestígio no
meio académico e profissional, será
anunciado aquando da divulgação
da decisão.
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Bases do
Prémio

Todas as partes interessadas deverão enviar
uma cópia digital da tese de doutoramento
apresentada, juntamente com os trabalhos
publicados sobre a mesma, curriculum vitae
e a certificação do centro que acredita a sua
qualificação a FERTIBERIA, Calle Agustín de
Foxá, 27, Plantas 8-11. 28036 Madrid,
indicando no envelope Ref: "Prémio
FERTIBERIA".

A FERTIBERIA patrocina este
Prémio com a colaboração da
Ordem Oficial de Engenheiros
Agrónomos do Centro e Canárias
(Colegio Oficial de Ingenieros
Agrónomos de Centro y Canarias).
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As teses de doutoramento apresentadas
deverão ter sido defendidas durante o
ano académico 2020/2021, e o prazo de
apresentação será de 9 de dezembro a
31 de março de 2022.
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A dotação económica do 24º Prémio
FERTIBERIA ascende a catorze mil
euros para o vencedor e oito mil para
a Direção responsável pela supervisão
da referida tese. Existe também a
possibilidade de atribuir uma menção
honrosa, com uma dotação
económica de cinco mil euros para o
premiado e três mil para a Direção do
respetivo trabalho.

O Prémio, que tem um caráter
hispano-luso, não estabelece qualquer
limitação em relação aos concorrentes e
não exige a cessão nem a limitação dos
direitos de propriedade do trabalho
premiado. Apenas será exigida a
máxima classificação: “cum laude” para
os trabalhos apresentados em Espanha
e “cum laude” ou com distinção
equivalente para os apresentados em
Portugal.

O prémio europeu de maior valor económico concedido a um projeto de investigação.
Tese Vencedora: 22.000 euros
Autor da Tese: 14.000 euros
Direção da Tese: 8.000 euros

Tese Menção Honrosa: 8.000 euros
Autor da Tese: 5.000 euros
Direção da Tese: 3.000 euros

Colabora:

*Caso as teses premiadas tenham sido
dirigidas por mais de uma pesso a,
o valor do prémio será dividido
igualmente entre elas.

Colegio Oficial de
Ingenieros Agrónomos
de Centro y Canarias

