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Premis als millors Treballs Finals de Grau
(TFG) i Treballs Finals de Màster (TFM)
Cada curs acadèmic l’Escola Politècnica Superior (EPS), juntament amb els Col·legis o amb les Associacions
Professionals, atorga premis amb diverses dotacions econòmiques als millors Treballs de Final de Grau (TFG) i
Treball Final de Màster (TFM). Aquesta distinció reconeix els treballs amb un alt nivell de qualitat.

Els premis que actualment atorga l’EPS, per a les diferents titulacions, són:

Premi AETI (Adreçat als alumnes del GEI i el MEINF)
[ https://www.eps.udl.cat/ca/info_sobre/concursos_premis/premi-aeti/ ]
El Premi AETI al millor TFG del Grau en Enginyeria Informàtica i el millor TFM del Màster del Màster en
Enginyeria Informàtica, està coorganitzat per l'Associació d'Empreses de Tecnologies i Serveis de la
Informació de Lleida (AETI) i l'Escola Politècnica Superior (EPS). Hi poden participar tots els estudiants de les
titulacions de Grau i de Màster en Enginyeria Informàtica de l'EPS, que hagin defensat i aprovat el TFG i TFM
durant un termini concret. Consta de dos premis diferenciats: un per als TFG i un altre per als TFM.

Premi EDIFICA (Adreçat als alumnes del GAT/GATE)
[ https://www.eps.udl.cat/ca/info_sobre/concursos_premis/premi-edifica/ ]
El Premi EDIFICA al millor TFG del Grau en Arquitectura Tècnica / Arquitectura Tècnica i Edificació, està
coorganitzat pel Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Lleida (CAATELL) i
l'Escola Politècnica Superior (EPS). Poden participar en aquest premi tots els estudiants de la titulació de
Grau en Arquitectura Tècnica / Arquitectura Tècnica i Edificació de l'EPS que hagin defensat i aprovat el TFG
durant un termini concret.

Premi ENGINY (Adreçat als alumnes del GEI i el MEINF)
[ https://www.eps.udl.cat/ca/info_sobre/concursos_premis/premi-enginy/ ]
El Premi ENGINY al millor TFG del Grau en Enginyeria Mecànica i el Grau en Enginyeria Electrònica
Industrial i Automàtica, està coorganitzat pel Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de
Lleida (CETILL) i l'Escola Politècnica Superior (EPS). S’hi poden presentar tots els estudiants de les
titulacions de Grau en Enginyeria Mecànica i del Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica de
l'EPS que hagin defensat i aprovat el TFG durant un termini concret.

Premi ENGINYERS (Adreçat als alumnes del MEIND)
[ https://www.eps.udl.cat/ca/info_sobre/concursos_premis/premi-enginyers/ ]
El Premi ENGINYERS al millor TFM del Màster en Enginyeria Industrial està coorganitzat pel Col·legi
d'Enginyers Industrials de Catalunya-Demarcació de Lleida (COEIC) i l'Escola Politècnica Superior (EPS). S’hi
poden presentar tots els estudiants de la titulació de Màster en Enginyeria Industrial de l'EPS que hagin
defensat i aprovat el TFM durant un termini concret.
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Premi CAIXA D'ENGINYERS (Adreçat als alumnes de mobilitat
internacional)
[ 
https://www.eps.udl.cat/ca/info_sobre/concursos_premis/premi-caixa-enginyers/index.html
]

La Caixa d’Enginyers i l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL) convoquen el
premi al millor Treball de Final de Grau/Màster de les titulacions de l’Escola Politècnica Superior realitzades
en l’àmbit de la mobilitat internacional.
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