XII Concurs del Pòster Promocional
Programes UAO CEU de mobilitat internacional per a estudiants
El Servei de Relacions Internacionals de la Universitat Abat Oliba CEU convoca la dotzena
edició del Concurs del Pòster Promocional dels Programes de mobilitat internacional per
a estudiants.
Objecte del concurs
L’objecte del concurs és elaborar un pòster per fer promoció dels Programes UAO CEU
de mobilitat internacional per a estudiants del curs 2022-2023. El pòster ha de motivar
els alumnes de la Universitat i els alumnes que s’acaben de graduar perquè triïn estudiar
i fer pràctiques a l’estranger.
Requisits de participació
Els alumnes que vulguin participar al concurs han d’estar matriculats a la UAO CEU
durant el curs acadèmic 2020-2021. Inclou els estudiants d’intercanvi que estudien a la
UAO CEU un o dos semestre durant el període de la convocatòria.
Contingut obligatori del pòster
El pòster ha d’incloure les dades següents:
- Nom del programa: Programes UAO CEU de mobilitat internacional 2022-2023.
- Dades de contacte: internacional@uao.es / +34 93 254 09 18.
- El logotip institucional de la UAO CEU.
Important: el contingut del pòster ha de ser original. Qualsevol pòster amb contingut o
part del contingut no original es descartarà inmediatament.
Format de presentació
El format ha de complir els requisits següents:
- El pòster s’ha de presentar en format digital (pdf o jpg).
- La mida del pòster ha de ser de DIN A3 (vertical o horitzontal).
Modalitat de presentació
Cal enviar la proposta de pòster a internacional@uao.es. El títol del correu electrònic ha
de ser "Pòster internacional" i al cos del missatge s’hi ha d’incloure la informació
següent:
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1. nom i cognoms del candidat o candidata
2. curs dels estudis a la UAO CEU i estudis que s’hi cursen
3. peça presentada com a document adjunt
Les propostes s’han de presentar de manera individual, i s’admet només una proposta
per cada candidat o candidata.
Termini màxim de presentació
El termini de presentació s’acaba el dijous 6 de maig de 2021. Les propostes que no es
presentin dins del termini no es tindran en compte.
Resolució del concurs
El jurat emet la resolució en un termini màxim de 15 dies des de la data d’entrega. La
data i el lloc de l’entrega del premi al guanyador o guanyadora del concurs s’anunciarà a
la pàgina web de la UAO CEU.
Jurat
El jurat el componen el Servei de Relacions Internacionals, professors del Departament
de Comunicació, la responsable de contingut del Departament de Màrqueting i el
guanyador o guanyadora de l’edició anterior del concurs.
Premi
El premi consisteix en 200 € (bruts) per a l’autor o autora del pòster guanyador.
Exposició
Els cinc millors pòsters, inclòs el guanyador, s’exposaran a la UAO CEU.
Informació i contacte
Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Relacions Internacionals:
internacional@uao.es / 93 254 09 18 / Despatx 1.09
www.facebook.com/uaoceuinternational
____________________________
*Reserva de drets de reproducció
La Universitat Abat Oliba CEU es reserva el dret en exclusiva de reproduir, comunicar públicament i
transformar el pòster guanyador per adaptar-lo a la identitat corporativa del centre.
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