CONVOCATÒRIA D'AJUTS 2022
La Societat Catalana de Digestologia (SCD) de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de
Balears, per tal de contribuir a la formació i perfeccionament professional dels seus socis, així com a
l’adquisició de noves tècniques i mètodes d’investigació dins les malalties de l’Aparell Digestiu,
convoca ajuts en les modalitats següents:

a) Formació a l’estranger
b) Iniciació a la recerca
c) Intensificació de l'activitat investigadora - Ajut Joan Rodés

Requisits generals. Els requisits generals pels quals es regirà la present convocatòria són els
següents:
1.- Tenir el títol de Llicenciat o Doctor, i treballar en recerca i/o en clínica relacionada amb
malalties de l’Aparell Digestiu.
2.- Ser soci de la SCD, amb un any d’antiguitat a partir de que es faci pública la convocatòria.
3.- Es donarà prioritat a aquells candidats que no hagin gaudit prèviament de qualsevol
d’aquestes beques.
4.- En cas d’haver obtingut una beca de la SCD anteriorment, per poder optar a una nova
beca, és requisit indispensable haver entregat la memòria final.

Requisits específics. Els requisits específics pels quals es regirà la present convocatòria són els
adjunts a aquesta convocatòria, i que també podrà trobar a http://www.scdigestologia.org/index.php
a l’apartat de beques i premis.
Termini de presentació de sol·licituds. El termini de sol·licituds de les beques de Formació a
l’estranger, de Iniciació a la recerca i per la de Intensificació a la recerca serà el 26 de maig de 2022.
Documentació necessària:
1. S’ha de completar el document de sol·licitud estandarditzat que trobareu penjat en la pàgina
web de la societat (www.scdigestologia.org) i que inclou:
•

Dades personals: nom i cognoms, DNI, adreça amb districte postal, telèfon, correu
electrònic.

•

Dades professionals: lloc de treball, centre o institució.

•

Beca que sol·licita (formació a l’estranger, iniciació a la recerca, o intensificació a la
recerca). En cas de formació a l’estranger, cal especificar el centre o servei on
desenvoluparà l’estada i el país.

•

Títol de l’estudi a realitzar.

•

Currículum vitae.

•

Memòria del/s estudi/s a realitzar que inclogui els següents apartats:

•

o

Introducció

o

Objectius concrets

o

Pla de treball

o

Aplicació en el nostre medi

o

Recolzament bibliogràfic

Informe de la línia de recerca a la qual està integrat el candidat.

2. Títol acadèmic, fotocopiat o escanejat
3. A criteri del Comitè Científic es podrà demanar als candidats informació addicional.

Avaluació de les sol·licituds
Serà a càrrec dels membres del Comitè Científic de la SCD, amb el benentès que cap d’ells podrà
avaluar una sol·licitud d’un candidat del seu propi centre.

Es valoraran els següents mèrits:
1) Memòria del treball a realitzar
2) Currículum vitae
3) Línia de recerca a la qual està integrat el sol·licitant

Recepció de les sol·licituds. Enviar tota la documentació per correu electrònic a: Societat
Catalana de Digestologia. Sra. Marta Gratacós. Mail: marta gratacos@academia.cat
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