X Concur
C
rs del Pòste
er Promocio
onal
Prrogramess UAO CE
EU de mo
obilitat in
nternacio
onal per a estudiaants
El Seervei de Rela
acions interrnacionals dde la Univerrsitat Abat Oliba CEU cconvoca la desena
d
ediciió del Concu
urs del Pòstter Promocioonal dels Prrogrames de
d mobilitatt internacional per
a esttudiants.
ncurs
Objeecte del con
L'objecte del co
oncurs és ellaborar un pòster per fer promocció dels Proogrames UA
AO CEU
de m
mobilitat intternacional per a estuddiants del curs
c
2020‐2021. El pòsster ha de motivar
m
els alumnes de la universitat i els alum
mnes que s'acaben de graduar
g
perrquè triïn estudiar
i fer pràctiques a l'estrange
er.
Requ
uisits de participació
Els aalumnes que vulguin participar
p
aal concurs, han d'estar matriculaats a la UA
AO CEU
durant el curs acadèmic 20
018‐2019.
Conttingut obligatori del pò
òster
El pò
òster ha d'in
ncloure les dades
d
següeents:
‐ nom del programa: Programess UAO CEU de
d mobilitatt internacioonal 2020‐2021
2 09 18 /
‐ dades dee contacte: internacionnal@uao.ess / + 34 93 254
www.faccebook.com
m/uaoceuintternational;
‐ el logotip
p institucional de la UA
AO CEU.
Form
mat de prese
entació
El forrmat ha de complir els requisits seegüents:
‐ el pòsterr s'ha de pre
esentar en format digital (pdf o jp
pg);
‐ la mida del
d pòster ha
h de ser dee DINA3 (vertical o horitzontal).
Mod
dalitat de prresentació
Cal eenviar la pro
oposta de pòster
p
a inteernacional@
@uao.es. El títol del coorreu electrò
ònic ha
de ser "Pòster internacional" i al c os del misssatge s'hi ha d'inclouure la informació
següent:
11. nom i co
ognoms del candidat o candidata, o dels cand
didats;
22. curs delss estudis a la UAO CEU i estudis qu
ue es cursen;
33. peça preesentada, co
om a docum
ment adjuntt.
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Les p
propostes s’han
s
de pre
esentar de manera ind
dividual, i s’admet nom
més una prroposta
per ccandidat o candidata.
c
Term
mini màxim de presenttació
El termini s'acab
ba el dimarrts 30 d'abrril de 2019. Les proposstes que no es presenttin dins
del teermini no es
e tindran en compte.
olució del co
oncurs
Reso
El jurrat emet laa resolució en
e un term
mini màxim de 15 dies des de la ddata d'entre
ega. La
data i el lloc de l'entrega del premi al guanyador o guanyado
ora del con curs s'anun
nciarà a
EU.
la pààgina web de la UAO CE
Juratt
El jurrat el comp
ponen el Servei de Relaacions Interrnacionals i professorss del Departtament
de Co
omunicació
ó.
Prem
mi
El preemi consistteix en 200 € (bruts) peer a l'autor o autora de
el pòster guaanyador.
osició
Expo
Els ciinc millors pòsters,
p
inclò el guanyaador, s'expo
osaran a la UAO CEU.
Inforrmació i con
ntacte
Per a més inform
mació, pose
eu‐vos en coontacte amb el Servei de
d Relacionns Internacio
onals:
interrnacional@u
uao.es / 93.25.40.918 / Despacho
o 1.09
www
w.facebook.com/uaoce
euinternatioonal
_____________________________
__
*Reseerva de drets de reproducció
La Un
niversitat Aba
at Oliba CEU es reserva eel dret en exclusiva de reproduir, com
municar públiccament i
transfformar el pòstter guanyadorr per adaptar‐‐lo a la identittat corporativa del centre.
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