III Premis Fundació Trinidad Alfonso per a estudiants esportistes de la Universitat d'Alacant,
curs 2018/19

NOTA INFORMATIVA:
La Fundació Trinidad Alfonso, a través d'aquesta universitat, al mes de setembre de 2019
convocarà 2 premis per a la i el millor esportista de la Universitat d'Alacant (modalitat masculina
i femenina) que compaginen la vida acadèmica amb l'esport de competició.
Cada premi consistirà en un diploma acreditatiu, una placa commemorativa i un premi econòmic
de 600 €. Es farà lliurament d'ell en acte públic d'obligada assistència per als premiats.
Podran presentar-se estudiants esportistes amb matrícula a la Universitat d'Alacant en el curs
2018/19 en titulacions oficials de grau, màster o doctorat, que hauran de mantenir ambdues
condicions, d'estudiant i d'esportista, durant tot el curs 2018/19.
Se exclou a estudiants visitants, estudiants que es troben a la universitat en virtut de programes
d'ajudes o intercanvi, i estudiants que no aporten cap mèrit esportiu.
Els mèrits a valorar seran els continguts en el següent barem:
Mitjana consensuada:
45% [rendiment esportiu en competició]
55% [rendiment acadèmic]

a) Rendiment esportiu en competició [sobre un màxim total del 45%]
•

Campionat internacional de caràcter oficial (olimpíada, universíada,
europeus EUSA, mundial, mundial FISU, etc.) → Màxim 15 PUNTS, d'acord
amb els resultats obtinguts detallats segons el barem següent:
o Olimpíada/Universíada
▪ 1r – 3r / 1a – 3a [15 punts]
▪ 4t – 8è / 4a – 8a [14 punts]
▪ 9è / 9a o menor [13 punts]
o Mundial FISU/Campionat del Món
▪ 1r – 3r / 1a – 3a [10 punts]
▪ 4t – 8è / 4a – 8a [9 punts]
▪ 9è / 9a o menor [8 punts]
o Europeu EUSA/Campionat d'Europa
▪ 1r – 3r / 1a – 3a [6 punts]
▪ 4t – 8è / 4a – 8a [5 punts]
▪ 9è / 9a o menor [4 punts]

•

Campionat nacional (Camp. d'Espanya, CEU, etc.) → Màxim 15 PUNTS
o Campionat d'Espanya/CEU
▪ 1r – 3r / 1a – 3a [15 punts]
▪ 4t – 8è / 4a – 8a [10 punts]
▪ 9è / 9a o menor [5 punts]

•

Campionat autonòmic (Camp. autonòmic, CAEU, etc.) → Màxim 15 PUNTS
o Campionat autonòmic/CAEU
▪ 1r / 1a [15 punts]
▪ 2n / 2a [14 punts
▪ 3r / 3a [13 punts]
▪ 4t / 4a [12 punts]
▪ 5è / 5a [11 punts]
▪ 6è / 6a [10 punts]
▪ 7è / 7a [9 punts]
▪ 8è / 8a [8 punts]
▪ 9è / 9a [7 punts]
▪ 10è / 10a [6 punts]
▪ Menor [5 punts]
MÀXIM 45 PUNTS= 45%

b) Rendiment acadèmic [sobre un màxim del 55%]
•
•
•

Estudis oficials de grau (màxim, 55 PUNTS)
Estudis oficials de màster (màxim, 40 PUNTS)
Estudis oficials de doctorat (màxim, 15 PUNTS)

Només es tindrà en compte la nota mitjana de l'expedient corresponent al curs
acadèmic 2018-2019.
Caldrà acreditar un mínim d'un 20% d'assignatures superades.
La mitjana aritmètica ponderada es calcularà sobre 4:
•
•
•
•
•

Matrícula d’Honor [4]
Excel·lent [3]
Notable [2]
Aprovat / Apte [1]
Suspès / No Presentat [0]

Cada nota de l'assignatura es multiplicarà per la quantitat de crèdits cursats i
superats per a calcular la mitjana ponderada.
En cas d'empat entre dos o més aspirants al premi, la Comissió de Valoració tindrà en
consideració l'expedient acadèmic per a determinar la persona beneficiària del premi. En cas de
persistir l'empat, es podran tenir en consideració altres mèrits addicionals que indiquen
excel·lència acadèmica, com haver obtingut major nombre de matrícules d'honor, haver cursat
estades a l'estranger, pràctiques externes, etc.

Sant Vicent del Raspeig, 1 de febrer de 2019

