
Premi Marc Esteva Vivanco 2019 
a la millor Tesi Doctoral en Intel·ligència Artificial 

 
 
Convocat per l’Associació Catalana d’Intel.ligència Artificial (ACIA, http://www.acia.cat/) 
 
Les tesis doctorals elegibles són:  
– aquelles presentades des de l'1 de juliol de 2018 fins el dia 30 de juny de 2019. 
– l'autor o el director ha de ser membre de l'ACIA. 
 
Les nominacions cal fer-les a la Lledó Museros a <museros@uji.es> abans del 26 de              
juliol de 2019, amb el tema “Premi ACIA 2019”.  
 
La tesi ha de ser nominada pel director de la tesi, que haurà d'enviar els documents                
següents:  
– un enllaç a la versió final de la tesi o un PDF amb la tesi 
– un resum de la tesi d'entre 3 i 5 pàgines 
– dues cartes de nominació de dues persones seleccionades pel director de la tesi que               
donin suport a la nominació i que expressin la seva opinió de perquè la tesi ha de                 
guanyar el premi.  
 
Les tesis seran avaluades per una comissió nomenada per l'ACIA.  
 
La selecció es basarà en l'originalitat, l'impacte i la qualitat del treball. Es valorarà que               
els resultats de la tesi s'hagin divulgat en els congressos i revistes especialitzats, que la               
feina hagi estat realitzada a iniciativa pròpia de l'estudiant, i també es valorarà la              
qualitat del text de la memòria de tesi.  
 
Aquest premi inclou un certificat signat pel president de l'ACIA i 1000 Euros.  
 
El premi es lliurarà al 22è Congrés Català d’Intel.ligència Artificial (CCIA 2019,            
https://agenda.uib.es/29216). L’entrega d’aquest premi estarà condicionada als       
següents compromisos: 

1. Fer una presentació del treball en el congrés CCIA 2019. 
2. Entregar un resum divulgatiu i entenedor de la tesi d’una extensió entre 2 i 5               

planes. Aquest resum es publicarà a la revista de l’associació o altres mitjans de              
l’ACIA. 

 
El premi està esponsoritzat per la família d’en Marc Esteva i Vivanco. 
 
 
 
 

 
 
21 de maig de 2019 

https://agenda.uib.es/29216

