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Extracte de la Resolució de 9 de març de 2018, del degà 
de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació,  per 
la qual s’estableixen  les bases reguladores del IV Cer-
tamen Nacional de Filosofia - Universitat de València. 
[2018/4327]

Extracto de la Resolución de 9 de marzo de 2018, del 
decano de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educa-
ció, por lo cual se convoca y establecen las bases regula-
doras del IV Certamen Nacional de Filosofía - Universitat 
de València. [2018/4327]

BDNS (identif.): 396655.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se publica 
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en 
la Base de Datos Nacional de Subvenciones:

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans

Primero. Beneficiarios
Pueden participar en este certamen las y los estudiantes del Grado 

en Filosofía de cualquiera de las universidades españolas

Segundo. Objeto
Premiar a los mejores ensayos filosóficos redactados por los y las 

estudiantes del Grado en Filosofía de cualquiera de las universidades 
españolas.

Tercero. Bases reguladoras
Se publicarán en el Tablón oficial de la Universitat de València, 

https://tauler.uv.es, i en la página web de la Facultat de Filosofia i Cièn-
cies de l’Educació, http://www.uv.es/filoeduc

Cuarto. Cuantía
El certamen está dotado con un primer premio (600 euros sujetos 

a retención), un segundo premio (300 euros sujetos a retención) i un 
tercer premio (150 euros). Cada uno de los galardonados recibirá dos 
ejemplares de la colección «Grandes pensadores».

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
Las solicitudes se podrán presentar a partir del día siguiente a la 

publicación del extracto de la resolución en el Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana hasta el día 4 julio 2018.

Sexto. Otros datos
La presentación de trabajos al concurso implica la aceptación de 

las bases.

Valencia, 9 de marzo de 2018.– El decano de la Facultad de Filoso-
fía y Ciencias de la Educación, p. d. (DOGV 06.02.2018): Jesús Alcolea 
Banegas.

BDNS (identif.): 396655.
De conformitat amb el que estableixen els articles 17.3.b i 20.8.a 

de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, se’n 
publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual podeu 
consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions:

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans

Primer. Beneficiaris
Poden participar les i els estudiants del grau en Filosofia de qualse-

vol de les universitats espanyoles.

Segon. Objecte
Premiar els millors assajos filosòfics redactats pels i les estudiants 

del grau en Filosofia de qualsevol de les universitats espanyoles.

Tercer. Bases reguladores
Es publicarà, amb efectes de notificació, en el tauler oficial de la Uni-

versitat de València, https://tauler.uv.es, i en la pàgina web de la Facultat 
de Filosofia i Ciències de l’Educació, http://www.uv.es/filoeduc

Quart. Quantia
El certamen està dotat amb un primer premi (600 euros subjecte 

a retenció), un segon premi (300 euros subjecte a retenció) i un tercer 
premi (150 euros). Cada un dels guardonats rebrà dos exemplars de la 
col·lecció «Grandes pensadores».

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds podran presentar-se des de l’endemà de la publica-

ció d’aquesta resolució en el DOGV fins al 4 de juliol de 2018.

Sisé. Altres dades
La presentació de treballs al concurs suposa acceptar les bases.

València, 9 de març de 2018.– El degà de la Facultat de Filoso-
fia i Ciències de l’Educació, p. d. (DOGV 06.02.2018): Jesús Alcolea 
Banegas.
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