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6ª . Avaluació i selecció.

El Premi el resol un jurat interdisciplinari format per persones expertes en sostenibilitat i drets
humans de la UB, d'administracions públiques i d'entitats privades no lucratives (ONG). Aquest
jurat sera nomenat pel director de la Fundació Solidaritat UB.
7ª. Criteris d'avaluació.

Per elegir els pósters guardonats, es tenen en compte els criteris següents:
• El rigor de la informació presentada.
• La inclusió d'elements grafics i visuals que contribueixin a la divulgació deis
continguts.
• La pertinencia deis continguts exposats per a l'assoliment d'Objectius de
Desenvolupament Sostenible i, conseqüentment, per a la protecció i defensa deis
drets humans.
• La il· lustració de les interdependéncies entre els territoris, les persones i el medi,
així com de les dinamiques de poder que afecten l'accés als recursos i la
governarn;:a.
8ª . Resolució.

La resolució d'aquesta convocatoria correspon al director de la Fundació Solidaritat UB, per
delegació del Rector, preví dictamen del jurat.
9ª. Premis.

El Premi té una dotació de 2.000 €, que es reparteixen de forma igualitaria entre l'alumnat premiat
en 5 modalitats:
• Póster de conceptes: presentació de conceptes i elements teórics de la propia
disciplina que contribueixen a la protecció i defensa de drets humans.
• Póster de problematiques: presentació que indaga en les causes subjacents a
problematiques relacionades amb els ODS i manifestades en contextos locals,
regionals, internacionals o mundials.
• Póster d'alternatives: presentació que mostra solucions o iniciatives de
transformació impulsades en diferents contextos, per agents públics o privats
sense anim de lucre, pera la protecció de drets humans.
• Póster de recerca: presentació d'una recerca desenvolupada des de la UB i que
contribueix a algun ODS.
• Póster que il· lustra aliances de la universitat amb la societat per a la protecció i
defensa de drets humans.
A criteri del jurat, es pot atorgar un nombre variable d'accéssits o de mencions especials, sense
dotació económica.
El Premi, en tates o alguna de les seves modalitats, es pot declarar desert a criteri del jurat. En cas
que alguna modalitat quedi deserta, la dotació económica es reparteix entre les altres modalitats, a
les quals es pot atorgar més d'un premi.
El professor o professora tutor del treball rep un diploma de reconeixement.
La decisió del jurat és inapel·lable.
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