
Beques de formació de la SCORL-PCF: 

 

La SOCIETAT CATALANA D’OTORINOLARINGOLOGIA I PATOLOGIA 

CÈRVICO-FACIAL  vol dedicar el 8% del seu remanent econòmic per ajudar a la 

formació continuada. Es per això que, en funció de la disponibilitat económica, 

convocará ajudes per la formación. Pel proper any 2014 convoca DUES BEQUES de 

formació consistents en dues bosses de viatge de 2000 euros cadascuna  amb l’objectiu 

d’ajudar per a una estada formativa a l’estranger, ja sigui a nivell clínic o de recerca, en 

l’àmbit de la Otorinolaringologia i Patologia Cervicofacial. 

 

 

 

Bases de les Beques 2014:  

  

1.Podran optar al premi tots els otorinolaringòlegs de l’estat i metges d’altres 

especialitats que siguin socis de la Societat Catalana d’Otorinolaringologia i Patologia 

Cervicofacial. 

 

2.El premi s’atorgarà als dos millors projectes d’estada formativa o de recerca a fora del 

centre i/o ciutat on treballi el membre de la societat que es presentin a concurs.  

 

3. Els projectes presentats han d’estar compostos per:  

Curriculum Vitae del candidat. 

Objectius formatius concrets ja sigui a nivell clínic o d’investigació.  

Descripció del centre on es vol asistir.  

 

4. Els projectes han de presentar.se conjuntament amb la carta d’acceptació del centre 

receptor on es farà l’estada formativa.  

 

5. Es remetrà una carta de sol.licitut junt amb els documents sol.licitats als apartats 3 i 4  

en format electrònic, en català o castellà, adreçats al Secretari de la Societat Catalana 

d’Otorinolaringologia i Patologia Cervicofacial per correu electrònic a l’adreça de la 

Web de la Societat. El termini d’admissió dels treballs finalitzarà el 31de gener de l’any 

corresponent. La bossa de viatge s’ha de ejecutar dins l’any natural del premi (fins el 31 

de desembre) i la Societat Catalana d’ORL-PCF abonarà la quantita corresponent un 

cop del guanyador acrediti que a procedir a executar l’estada. 

 

6. La quantia de la bossa de viatge  serà de 2000 euros per cada una de les bosses 

otorgades .  

 

7. El premi serà concedit per la votació del Jurat compost per la  Junta Directiva de la 

Societat en base a una sèrie de criteris objectius:  

 Curriculum Vitae del candidat. 

  Interés i rellevància del projecte. 

  Aplicabilitat posterior en el nostre àmbit. 

  Innovació de l’objectiu formatiu dins la especialitat.  

  Prestigi del centre de destí.  

 



8. El tribunal adjudicarà les bosses abans del 31 de març de cada any. El veredicte del 

Concurs serà comunicat oportunament als guanyadors. El jurat pot declarar el premi 

desert i no pot dividir-lo ni aplaçar-lo en la seva dotació en posteriors convocatòries. 

 

9. Els candidats premiats es comprometen a lliurar una memoria de la seva estada i a 

presentar la seva experiencia dins una sessió de la nostra Societat a requeriment de la 

Junta Directiva.  

 

10. El fet de participar en aquest Concurs suposa admetre les seves condicions i 

clàusules. 

 

11. La decisió del Jurat serà inapel·lable, encara que es reserva la possible modificació 

d’algun apartat sense alterar, en essència, les bases actuals. 

 

 

  

 

 

 

 


