PREMISV LOGITRAVEL ALS MILLORS ESTUDIANTS DEL GRAU EN TURISME
Atorgat per la Facultat de Turisme
i
Logitravel.com
Objectiu
L’objectiu d’aquests premis és de fomentar i premiar l’excel·lència i la qualitat
acadèmica dels alumnes de la Facultat de Turisme
A qui s’adreça?
Aquest premi s’adreça a tots els estudiants del Grau en Turisme que durant el curs
acadèmic corresponent acompleixin els següents requisits:
1. Estar matriculat en primera convocatòria d’un mínim de 60 ECTS en
assignatures del pla d’estudis del Grau en Turisme (incloent en aquest còmput
tant les assignatures de formació bàsica, obligatòries, i optatives),
2. Haver obtingut una qualificació distinta al No Presentat en la convocatòria
d’avaluació ordinària de febrer o juny, en un mínim de 60 ECTS (incloses en
aquest còmput tant les assignatures de formació bàsica, obligatòries, i
optatives). No es tindran en consideració les qualificacions obtingudes en el
període d’avaluació extraordinària
Criteris del premi i selecció dels guanyadors
La nota que determinarà els Premis Logitravel als Millors Estudiants es calcularà
seguint el següent criteri:
1. Es seleccionaran les millores notes obtingudes als 60 crèdits ECTS dels quals
l’alumne s’hagi matriculat en primera convocatòria al present curs acadèmic, i
hagi obtingut una nota distinta a No Presentat a les convocatòries ordinàries de
febrer o juny
2. En cas que de que hi hagi més de 60 ECTS en primera convocatòria al present
curs acadèmic amb una nota distinta a No Presentat a les convocatòries
ordinàries de febrer o juny, es seleccionaran les assignatures amb millors
qualificacions obtingudes
3. En base a les assignatures seleccionades, es calcularà la nota mitjana
4. Els tres alumnes amb notes mitjanes més altes rebran el Premi Logitravel al
Millor Estudiant del Grau en Turisme
Terminis
La resolució dels premis s’efectuarà durant el mes de setembre, i aquesta resolució es
comunicarà als mitjans de comunicació i membre de la Facultat de Turisme.
L’organització es posarà en contacte durant el mes de setembre amb els alumnes
guanyadors.

El tribunal es reserva el dret de deixar deserts els premis.
L’atorgament dels premis es farà durant l’acte de benvinguda dels nous estudiants de
la Facultat de Turisme
Dotació econòmica
Cada curs acadèmic es concediran TRES Premis Logitravel als Millors Estudiants.
La dotació econòmica de cada premi es de 950 euros, que es destinaran
exclusivament a finançar la matrícula del proper curs acadèmic als estudis de grau o
postgrau oferts per la Facultat de Turisme.
Tribunal
El tribunal d’aquests premis està format per:


El degà, els vicedegans i el secretari de la Facultat de Turisme



Un membre representant de l’entitat finançadora del premi (Logitravel)

El veredicte del tribunal s’efectuarà per majoria de vots i serà inapel·lable

