
Societat Catalana de Reumatologia

BECA ABBOTT
 
Bases 
 
1. L’objectiu és facilitar l’accés

l’estranger que treballi
2. S’atorgarà la Beca al 

qualitat del treball científic 
d’investigació bàsica en l’especialitat de Reumatologia) 
formatiu (en el àrea de la Reumatologia) 
el becat. 

3. Podran optar a aquesta Beca els membres de la Societat Catalana de 
Reumatologia i els residents de 4

4. La dotació econòmica serà de fins a 6.
a un o més projectes, a cri

5. Per optar a aquesta Beca s’haurà
projecte a la Societat Catalana de Reumatologia (Acadèmia de Ciències 
Mèdiques. Societat Catalana de Reumatologia. 
7, 08017 Barcelona), 
d’adjuntar la següent documentació:
• En cas que el sol·licitant sigui un resident de 4

d’una carta signada pel Cap de
• Currículum del sol·licitant (una còpia). Cal presentar el CV en un 

de referencia (i.e. FIS o AATRM del Departament de salut)
• Carta d’acceptació
• Còpia en format electrònic 
• Per la presentació de la memòria s’utilitzarà el format de la SCR 

específic per aquesta beca
6. Durada de la estada 

superior a un any). 
7. Es notificarà el guanyador a l'Assemblea Ge

2013. 
8. El guanyador/s rebra

seva concessió. En el cas de 
nacional o internacional, s’h
per part de la SCR. 

9. El Jurat estarà integrat per 
junta i dos socis de la SCR.

10. La decisió del Jurat serà inapel·lable.
11. La Beca es podrà declarar deserta si, a criteri del Jurat, s’estimés que els 

projectes presentats no tenen el nivell científic adequat.
12. La participació en la present 

bases. 

 
Societat Catalana de Reumatologia 

 
ABBOTT  PER ESTADES A L’ESTRANGER

L’objectiu és facilitar l’accés, per a formació i/o investigació, 
l’estranger que treballin en el camp de la Reumatologia. 

eca al millor projecte o projectes presentats, en funció de la 
científic (vinculat a aspectes clínics, epidemiològics o 

d’investigació bàsica en l’especialitat de Reumatologia) o del projecte 
formatiu (en el àrea de la Reumatologia) i la trajectòria del centre que rebrà 

Podran optar a aquesta Beca els membres de la Societat Catalana de 
Reumatologia i els residents de 4t any de Reumatologia. 

tació econòmica serà de fins a 6.000,00 €, que podran ser entregades 
a un o més projectes, a criteri del jurat.  

er optar a aquesta Beca s’haurà d’enviar 1 còpia  de la memòria del 
projecte a la Societat Catalana de Reumatologia (Acadèmia de Ciències 
Mèdiques. Societat Catalana de Reumatologia. C/ Major de Can Caralleu, 1

), abans del 28 de Març de 2013 . Així mateix, s’haurà 
d’adjuntar la següent documentació: 

En cas que el sol·licitant sigui un resident de 4t any, s’acompanyarà 
d’una carta signada pel Cap del Servei 

l sol·licitant (una còpia). Cal presentar el CV en un 
de referencia (i.e. FIS o AATRM del Departament de salut)
Carta d’acceptació del Cap del Servei del grup receptor 
Còpia en format electrònic de tota la documentació presentada
Per la presentació de la memòria s’utilitzarà el format de la SCR 
específic per aquesta beca 

a estada (és aconsellable un període no inferior a tres mesos ni 

Es notificarà el guanyador a l'Assemblea General Ordinària del juny de 

rebran la totalitat de l’import de la Beca en el moment de la 
En el cas de que de la estada se’n derivi una 

nacional o internacional, s’haurà de fer referència al patrocini del projecte 

El Jurat estarà integrat per el President de la SCR, dos membres de la seva 
i dos socis de la SCR. 

La decisió del Jurat serà inapel·lable. 
La Beca es podrà declarar deserta si, a criteri del Jurat, s’estimés que els 
projectes presentats no tenen el nivell científic adequat. 
La participació en la present convocatòria implica l’acceptació d’aquestes 
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ESTADES A L’ESTRANGER    

per a formació i/o investigació, a centres de 

projecte o projectes presentats, en funció de la 
(vinculat a aspectes clínics, epidemiològics o 

o del projecte 
del centre que rebrà 

Podran optar a aquesta Beca els membres de la Societat Catalana de 

podran ser entregades 

de la memòria del 
projecte a la Societat Catalana de Reumatologia (Acadèmia de Ciències 

C/ Major de Can Caralleu, 1-
. Així mateix, s’haurà 

any, s’acompanyarà 

l sol·licitant (una còpia). Cal presentar el CV en un format 
de referencia (i.e. FIS o AATRM del Departament de salut) 

de tota la documentació presentada 
Per la presentació de la memòria s’utilitzarà el format de la SCR 

(és aconsellable un període no inferior a tres mesos ni 

neral Ordinària del juny de 

de la Beca en el moment de la 
que de la estada se’n derivi una publicació 

patrocini del projecte 

s membres de la seva 

La Beca es podrà declarar deserta si, a criteri del Jurat, s’estimés que els 

convocatòria implica l’acceptació d’aquestes 


