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1. PROPÒSIT
Aquest document té el propòsit de descriure les funcions i el procediment per a l’elecció i renovació dels membres
del Comitè de Docència de la Societat Catalana de Digestologia (SCD).

2. OBJECTIU
L’objectiu d’aquest PNT és establir el circuit correcte per a l’elecció i renovació dels membres del Comitè de
Docència de la SCD, i acotar les seves tasques i funcions a desenvolupar.

3. DEFINICIÓ
El Comitè de Docència de la SCD està format per 4 membres electes (3 metges especialistes i 1 metge resident),
més un nombre variable de membres designats per la Junta Directiva per als projectes singulars (per exemple, el
Màster en malalties de l’Aparell Digestiu).

4. RESPONSABILITATS I FUNCIONS
Les funcions del Comitè de Docència són:
1) Elaboració del programa anual del Curs de Formació Continuada de la SCD (selecció dels continguts, elecció
dels moderadors, i ratificació dels ponents). És objecte de la Junta Directiva l’aprovació final del programa, després
de considerar la proposta del Comitè de Docència.
2) Supervisió i seguiment del Màster en malalties de l’Aparell Digestiu (UOC-SCD), essent els membres designats
per la Junta Directiva de la SCD els interlocutors amb la UOC en relació a aquest projecte.
3) Elecció del professorat del Màster en malalties de l’Aparell Digestiu (UOC-SCD). Quan per alguna assignatura
hi hagi més candidats que posicions disponibles, l’elecció dels candidats es basarà en els criteris curriculars
recollits al PNT corresponent.
4) Supervisió i seguiment d'altres projectes singulars en l'àmbit de la docència que la SCD endegui en el futur.

5. PROCEDIMENT D’ELECCIÓ I RENOVACIÓ DELS CANDIDATS
Els membres electes del Comitè de Docència ho seran per a un període de 4 anys (metges especialistes) o de 2
anys (metge resident). Els membres designats per als projectes singulars ho seran per al període que la Junta
Directiva consideri necessari, fins un màxim de 4 anys.
Pel que fa als metges especialistes electes, s'escollirà un per a cadascuna de les àrees principals de la
Digestologia: Gastroenterologia, Hepatologia i Endoscòpia.
Durant el mes de setembre s’obrirà convocatòria pública de les places que s’hagin de renovar, la qual s’anunciarà
al web de la SCD i es difondrà per correu electrònic a tots els seus socis.
Els candidats hauran de presentar la sol·licitud per a formar part del Comitè de Docència i el currículum vitae
normalitzat (veure apartat 7). Caldrà remetre la documentació a la Secretaria Tècnica de la SCD.
La Secretaria Tècnica i la Junta Directiva verificaran que els candidats compleixen els criteris establerts per a
formar part del Comitè de Docència (veure apartat 6).
La convocatòria romandrà oberta durant 30 dies naturals des de la seva publicació. Un cop transcorregut aquest
període, la Junta Directiva elegirà els membres del Comitè de Docència entre les sol·licituds rebudes.
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Es prioritzaran els candidats que no hagin format part del Comitè de Docència prèviament. Haver format part del
Comitè no exclou que una mateixa persona en pugui formar part en un futur, però és recomanable la renovació
dels càrrecs.
COORDINADOR DEL COMITÈ DE DOCÈNCIA
Un dels metges especialistes electes que formen part del Comitè de Docència en serà el coordinador, i actuarà
com a portaveu.
El coordinador ostentarà la funció de coordinació fins al final de la seva permanència al Comitè de Docència.
L’elecció del coordinador l'efectuaran els mateixos membres del Comitè de Docència, comunicant el nom de la
persona elegida a la Junta Directiva transcorreguts, com a màxim, 30 dies des de la renovació dels càrrecs. La
Junta Directiva en donarà el vist-i-plau.

6. REQUERIMENTS PER ALS MEMBRES ELECTES DEL COMITÈ DE DOCÈNCIA
Els requeriments per a ser escollit membre del Comitè de Docència en qualitat de metge especialista són:


Ser metge/ssa d’un hospital/centre mèdic de Catalunya.



Ser soci de la SCD amb un any d’antiguitat, com a mínim, en el moment que es faci pública la convocatòria.



No formar part de la Junta Directiva de la SCD ni del Comitè Científic en el moment que es faci pública la
convocatòria, ni durant els anys en que formi part del Comitè de Docència.



Acreditar experiència docent de pregrau o postgrau en els 5 anys previs a la convocatòria actual.



Tenir un mínim de 5 publicacions, en els 10 anys previs a la convocatòria actual, a revistes indexades de
l’àrea de gastroenterologia, hepatologia, endoscòpia o altres especialitats afins (medicina interna, revistes
d’investigació bàsica, etc).



Estar en possessió de la titulació acadèmica de Doctor/a (PhD).

Els requeriments per a ser escollit membre del Comitè de Docència en qualitat de metge resident són:


Ser metge/ssa resident de 1r o 2n any (R1 o R2) d’un hospital de Catalunya.



No formar part de la Junta Directiva de la SCD en el moment que es faci pública la convocatòria, ni durant els
anys en que formi part del Comitè de Docència.



Estar cursant el Màster en malalties de l'Aparell Digestiu (UOC-SCD) en el moment de presentar la seva
candidatura.

7. DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
La documentació que cal aportar és:
1) Document de sol·licitud estandarditzat (veure annex 1) que inclou:


Dades personals: nom i cognoms, NIF, adreça postal, telèfon mòbil, i correu electrònic.



Dades professionals: servei o departament, i hospital/centre mèdic.

2) Currículum vitae normalitzat (en format FIS o similar), en el cas dels metges especialistes.
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8. COMUNICACIÓ DEL COMITÈ DE DOCÈNCIA ELEGIT
La resolució de la convocatòria es farà pública en el decurs dels 30 dies naturals després del tancament de la
convocatòria. La Secretaria Tècnica ho comunicarà per correu electrònic als membres elegits, així com a aquells
que haguessin presentat sol·licitud i no hagin estat seleccionats. També es publicarà la composició del Comitè de
Docència al web de la SCD.

9. REVISIÓ DEL PNT
Aquest PNT es revisarà cada 5 anys, o abans en el cas que es detecti la necessitat de fer alguna esmena.
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Annex 1. Document de sol·licitud estandarditzat.

Formulari de sol·licitud
per a formar part del Comitè de Docència
de la Societat Catalana de Digestologia
Dades personals
Nom i cognoms:
NIF:
Adreça postal:
Telèfon mòbil:
Correu electrònic:

Dades professionals
Servei o Departament:
Hospital/centre mèdic:

Signat,

A ......................................................................., a ........... de .................................... de 20......
Els metges especialistes han d'adjuntar el currículum vitae normalitzat (en format FIS o similar).

