Premi ACIA al millor Projecte Final de Carrera
en Intel·ligència Artificial
L'Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial (ACIA) convoca la
disetena edició del premi al millor projecte final de carrera en
Intel·ligència Artificial realitzat en una universitat dels Països
Catalans. En aquesta edició, es lliuraran un premi i dos accèssits.
Objectiu
L'objectiu de la convocatòria d'aquest premi és promoure la
realització de projectes final de carrera en l'àmbit de la Intel·ligència
Artificial.
Participants
Podrà participar l'estudiantat que hagi presentat, entre el 1 d'agost
de 2018 i el 15 de juliol de 2019, un Treball Final de Grau (TFG), o
un Treball Final de Màster (TFM) en l'àmbit de la Intel·ligència
Artificial en una universitat dels Països Catalans.
Dotació del premi
La dotació econòmica del premi és de 600 euros.
Per poder gaudir d'aquesta dotació econòmica caldrà que el
guanyador o la guanyadora faci una presentació oral del treball en
el Congrés Català d'Intel·ligència Artificial CCIA-201 9.
Es publicarà una descripció resumida dels treballs guanyadors en la
web de l'Associació Catalana d'Intel.ligència Artificial.
Accèssits
Els accèssits no tenen dotació econòmica. A les persones a les que
se'ls hi concedeixi un accèssit se'ls hi lliurarà un diploma.
Documentació
Els candidats i les candidates, per optar al premi, han de presentar
la següent documentació:
1.Dades personals: nom i cognoms, i adreça electrònica de
contacte.
2.Resum del treball.
3.Memòria del TFG o TFM, només amb el nom de l'estudiant,
en format PDF.

La documentació es lliurarà electrònicament, a partir del 24 de Juny
i fins el 15 de Juliol emprant el sistema Easy Chair disponible en
aquesta pàgina web.
Selecció
El jurat, que podrà declarar desert el premi o els accèssits, escollirà
el millor projecte tenint en compte els següents criteris: originalitat,
aplicabilitat dels resultats obtinguts i qualitat de la presentació.
Jurat
El jurat està format per professors i investigadors que treballen en
Intel·ligència Artificial.
Lliurament del premi
El premi i els diplomes es lliuraran durant el Congrés Català
d'Intel·ligència Artificial (CCIA 2019). El congrés es celebrarà a la
Colònia de Sant Jordi, a Mallorca.
Terminis
• Presentació de documentació: del 24 de Juny fins el 15 de
Juliol de 2019
• Resolució del jurat: Setembre de 2019
• Presentació del projecte guanyador i entrega del premi
i diplomes: durant el congrés CCIA 2019.
Dubtes
Per qualsevol dubte, contacteu amb Ramon Béjar
(ramon@diei.udl.cat)

