
dimecres, 29 de juny de 2022

Els titulats del Màster en Enginyeria Industrial de
l'EPS, Santiago Maestro i Elena Rúbies, guardonats
a la Diada 2022 del COEIC
Ahir 28 de juny, Santiago  Balaguer i ElenaMaestro
Rúbies Garcia, titulats del Màster en Enginyeria Industrial
per l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de
Lleida van rebre un reconeixement per part del Col·legi
d'Enginyers Industrials de  el marc de laCatalunya en
D i a d a  2 0 2 2 .

Santiago  va guanyar el Premi Tesi Doctoral queMaestro
atorga l'Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de
Catalunya amb el suport econòmic de la Fundació Caixa
d'Enginyers, dotat amb una beca de 10.000 euros per a la
realització de la Tesi Doctoral en l'àmbit de l'enginyeria per la seva tesi dosctoral: "Concentradors solars
intel·ligents integrats arquitectònicament per edificis de consum zero". Cal destacar que la titulada per l'EPS
-UdL, Elena Rúbies també optava a aquest premi per la seva tesi: "     Engineering Implementation of an

 "  i  va  aconsegu i r  un  accèss i t .Omnid i rec t iona l Whee l

Elena Rúbies Garcia va aconseguir un dels 10 premis Creativitat Jove als millors Treballs Final de Màster
universitari d'enginyeria de l'àmbit industrial, seleccionats i proposats pels òrgans directius de les escoles on
s'estudien actualment Màsters d'enginyeria, pel seu TFM: "      Engineering Implementation of an Omnidirectional

"W h e e l

Santiago M  ja va aconseguir el aestro premi extraordionari UdL de final de màster [ 
 el curs 2019-20 i Elena Rúbies, per la seva banda, va obtenir/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0810.xml ]

el premi Enginyers Lleida 2021 i darrerament ha obtingut el segon premi en la categoria d'enginyeria i
arquitectura al Certamen estatal Universitari Arquimedes d'Introducció a la Recerca Científica [ 
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/premios/universitarios/certamen-universitario-arquimedes.html
.]

 

 Premis Santiago Maestro i Elena Rúbies: del 43'00" al 49'50"

 

 

 

Santiago Maestro rebent el Premi Tesi Doctoral del EIC -
FOTO: COEIC
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