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PREMIS EPS 
 
Cada curs acadèmic, l’EPS juntament amb els Col·legis o amb les Associacions Professionals, 
atorga premis, amb diverses dotacions econòmiques, als millors Treballs de Final de Grau i de 
Màster. Aquesta distinció reconeix els treballs amb un alt nivell de qualitat. 
 
Els premis que atorga l’EPS, per a les diferents titulacions, són: 
 

Premi AETI (GEI – MINF) 
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 Treball Final de Grau i de Màster durant un 
termini concret. Consta de dos premis diferenciats: un per als Treballs de Grau i un altre per als 
Treballs de Màster. 
 

Premi Edifica (GAT) 
Poden participar en aquest premi tots els estudiants de la titulació de Grau en Arquitectura Tècnica 
de l'EPS que hagin defensat i aprovat el Treball Final de Grau i de Màster durant un termini 
concret. 
 

Premi Enginy (GEM – GEEIA) 
S’hi poden presentar tots els estudiants de les titulacions de Grau en Enginyeria Mecànica i de 
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica de l'EPS que hagin defensat i aprovat el 
Treball Final de Grau i de Màster durant un termini concret. 
 

Premi Enginyers (MIND) 
Premi per als estudiants de la titulació de Màster en Enginyeria Industrial de l'EPS que hagin 
defensat i aprovat el Treball Final de Grau i de Màster durant un termini concret. 
 
 
 
Què has de fer per presentar-te a un dels premis. 
Presentar aquesta autorització, juntament amb la documentació requerida per la defensa del 
Treball Fi de Grau i/o Màster, a la Secretaria Acadèmica de l’EPS. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Podeu trobar més informació a: http://www.eps.udl.cat apartat Distincions i premis 
 

http://www.eps.udl.cat/
http://www.eps.udl.cat/
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Cognoms _________________________________________ Nom _________________________ 

DNI ______________________  

Telèfon ___________________ 

Adreça electrònica _______________________________________________________________ 

Titulació: 
 

 Grau en Arquitectura Tècnica  Grau en Enginyeria Mecànica 

 Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació  Màster en Enginyeria Industrial 

 Grau en Enginyeria Informàtica  Màster en Enginyeria Informàtica 

 Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  Doble titulació GEI-ADE 

 
 Renuncio a presentar-me a cap dels premis que atorga l’EPS per als TFG-TFM. 

    Estic interessat en presentar-me al premi: 
 

 AETI - Per als estudiants de Grau en Enginyeria Informàtica 

 AETI - Per als estudiants de Màster en Enginyeria Informàtica 

 Edifica - Per als estudiants de Grau en Arquitectura Tècnica 

 Enginy - Per als estudiants dels Graus en Enginyeria Mecànica i en Enginyeria 
Electrònica Industrial i Automàtica 

 Enginyers - Per als estudiants de Màster en Enginyeria Industrial 
 
 
Títol del Treball:_________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Signatura de l’estudiant: Vist-i-plau del director/ 
 codirector del TFG/TFM 
 
 
 
 
 

 Nom i cognoms: 
 __________________________ 
 
Lleida, ______ de/d’ __________________ de 20______ 

http://www.eps.udl.cat/

