BEQUES PER A ESTADES CURTES A CENTRES DE RECONEGUT PRESTIGI
La Fundació Catalana de Pneumologia disposa d'un fons per a contribuir a l'estada curta de pneumòlegs en centres de reconegut
prestigi, amb l'objectiu d'ampliar la seva formació.
La concessió d'aquests ajuts es regirà d'acord amb les següents bases:
REQUISITS NECESSARIS
1.

Treballar en un centre sanitari catalano-balear i amb
la participació, d’almenys, un pneumòleg.

1.

Formular una sol·licitud adreçada a FUCAP, que inclogui
els següents apartats:



Memòria
L’extensió màxima serà de 10 folis. Hi constaran els següents
punts:
 Antecedents i estat actual del tema, amb cites
bibliogràfiques.
 Objectius de l'estada.
 Metodologia a utilitzar.
 Pla i calendari de treball.
 Pressupost de les despeses.





2.

En el supòsit que la comissió delegada no consideri els projectes
presentats amb la suficient qualitat científica, declararà la beca
deserta i decidirà l'aplicació dels fons a millorar la dotació
d’altres beques o acumular-lo per les convocatòries successives.

3.

Les estades tindran una durada màxima de 6 mesos i mínima
d'1 mes, havent-se d’iniciar desprès de l’atorgament i, com a
màxim, abans que passin 12 mesos després de l’atorgament.

4.

El becari haurà de trametre, dins dels 2 mesos posteriors a
l’acabament de la estada, un informe final, comentant
l’aprenentatge, experiència i si ha projectat alguna publicació.

5.

La Fundació Catalana de Pneumologia donarà per acabada la
beca en el moment en què es dedueixi l’incompliment de les
condicions de concessió.

Currículum del candidat.
Extensió màxima 2 folis, incloent les 10 millors
publicacions (i les relacionades amb el tema) dels últims
10 anys.
Es valorarà l'experiència clínica i de recerca en patologia
respiratòria.

ASPECTES ECONÒMICS
1.

La quantitat adjudicada s'adaptarà al pressupost presentat i a la
disponibilitat de fons de la FUCAP.

Informe favorable del director del centre i/o cap del servei
del centre de treball del candidat.

2.

La percepció de la beca no dóna lloc a cap mena de relació
laboral ni administrativa amb la Fundació Catalana de
Pneumologia. Sobre les quantitats lliurades al becari
s'aplicaran
les
retencions
fiscals
que
legalment
corresponguin.

3.

Els pagaments de la beca s'efectuaran directament al beneficiari,
de la següent manera:
 Un 80% quan s'hagi concretat el viatge
 Un 20% a l'entrega de l'informe final



Informe del director i/o cap del centre estranger on consti
la seva acceptació i la disponibilitat de mitjans per dur a
terme el treball.

2.

Els projectes s'hauran de presentar en numero de set còpies,
fent constar al sobre "CONVOCATÒRIA ESTADA
CURTA EN CENTRES DE RECONEGUT PRESTIGI
2016".

3.

El termini d'admissió de documentació finalitza el 20 de
febrer de 2017 a les 16:00 hores.

CONDICIONS GENERALS
1. La Comissió Delegada del Patronat de la FUCAP avaluarà els
treballs presentats i decidirà mitjançant votació la concessió
dels premis.

CONDICIONS A LA PUBLICACIÓ
1. En la publicació o exposició dels treballs o resultats assolits, es
farà constar l’ajut rebut de la Fundació Catalana de
Pneumologia. De les publicacions en serà tramès un exemplar a la
seu de la Fundació. El no compliment d’aquests requisits
condicionarà retenció de pagaments i l’impediment de poder
sol.licitar beques per un període de tres anys a l’investigador
principal.

LA COMISSIÓ DELEGADA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ CATALANA DE
PNEUMOLOGIA RESOLDRÀ TOTS ELS DUBTES I INCIDÈNCIES QUE PUGUIN SORGIR EN
EL DECURS D’AQUESTA CONVOCATÒRIA, AIXI COM LES QÜESTIONS NO PREVISTES EN
AQUESTES BASES.

