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5ns Premis DonaTIC 2019
El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública convoca la cinquena edició dels Premis DonaTIC que
distingeixen el paper de la dona en el món professional, empresarial i acadèmic de l'àmbit de les tecnologies de la
informació i la comunicació (TIC).
Convocant: Generalitat de Catalunya. Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
Data de publicació de la convocatòria: Dilluns, 15 Juliol, 2019
Termini convocatòria: 16/07/2019 fins 16/09/2019
Àmbit: Ciència i tecnologia
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Més informació
Les dones candidates es poden presentar a una de les 7 categories següents:

Emprenedora: ha de ser fundadora o cofundadora d’una empresa en actiu del sector de les TIC.
Professional: ha de treballar per a una empresa o organització o ser “freelance” en l’àmbit de les TIC.
S’ha de tenir una titulació acadèmica en l’àmbit de les TIC.
Acadèmica/Investigadora: s’ha de dedicar a la formació i/o recerca en l’àmbit de les TIC.
S’ha de tenir una titulació acadèmica en l’àmbit de les TIC.
Divulgadora: ha de treballar en l’àmbit de la comunicació vinculada a les TIC.
Revelació: ha d’haver tingut un paper rellevant i destacable en l’àmbit de les TIC tot i tenir una trajectòria
curta.
Estudiant TIC: ser estudiants de qualsevol titulació universitària o cicle formatiu de FP de l’àmbit TIC i han
d’haver desenvolupat un projecte i/o iniciativa destacable en aquest àmbit. Recomanable una carta de
referència d'algun professor o professora o centre d'estudis. En aquesta categoria hi ha dos subcategories:
Universitària
FP
Iniciatives referents: qualsevol empresa, entitat i/o centre formatiu/institució que hagi desenvolupat una
iniciativa pròpia que valori el paper de la dona en l’àmbit de les TIC. En aquesta categoria hi ha dos
subcategories:
Empresarial
Entitat, centre formatiu/institució
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