
 

 

 
 

 

Beca de la SOCIETAT CATALANO BALEAR D'ONCOLOGIA 

 

 
FINALITAT: 

 
Aquesta beca va dirigida a metges/ses residents d'últim any o que hagin finalitzat la seva formació 
en Oncologia Mèdica, Oncologia Radioteràpica o Psicooncologia en els darrers dos anys previs a la 
convocatòria en un centre acreditat de Catalunya o Balears, i que tinguin interès en realitzar un 
treball de recerca en un hospital o institució dins o fora de Catalunya. 
 
BASES PER OPTAR A LA BECA: 

 
· Ser membre de la Societat Catalano Balear d'Oncologia (estant al corrent de pagament de la 
quota). 
· Currículum vitae normalitzat. 
· Complimentar formulari de la sol·licitud. 
· Document d'acceptació per part del cap de servei o departament i de la direcció del centre a on es 
vol realitzar la recerca. 
· Duració mínima de l'estància de 3 mesos i màxim de 12 mesos. 
· Acreditació oficial de nivell d'idioma, en cas que el centre on es realitzi l'estància sigui fora de 
Catalunya.  
· Compromís de presentació d'una memòria dirigida a la junta de la SCBO en un termini màxim de 3 
mesos des de la finalització de l'estada. A criteri de la junta, es sol·licitarà una exposició presencial 
quan es consideri necessari. 
 
CONDICIONS DEL PROJECTE: 

 
· Projecte d'investigació original. 
· Àrea d'investigació: temes relacionats amb l'atenció oncològica. 
· Projectes d'investigació coordinats o dirigits en unitats o Serveis d'Oncologia Mèdica, Oncologia 
Radioteràpica o Psicooncologia dins o fora del país. 
· Indicar si el projecte compta amb finançament addicional i adjuntar la documentació que ho 
acrediti. 
 
FORMAT DE LA SOL·LICITUD I PRESENTACIÓ: 

 
Presentació d'una memòria del projecte d'investigació, no excedint de 12 pàgines, amb els següents 
apartats: 
 
· Títol. 
· Resum (màxim 250 paraules). 
· Introducció (màxim 1.000 paraules). 
· CB de l'investigador principal i CV individual de l'equip investigador, si s'escau. 
· Hipòtesi i objectius. 



· Pla de treball, protocol i metodologia. 
· Mitjans disponibles. 
· Adequació a la prioritat de la convocatòria. 
· Cronograma. 
· Pressupost. 
 
Les sol·licituds s'han d'enviar al correu electrònic aarcusa@cst.cat  i els originals de la mateixa a Sr 
Jaume Soler, Acadèmia de Ciències mediques de Catalunya i Balears, Can Caralleu  
 
PUBLICACIÓ: 

 
Les publicacions o comunicacions realitzades, si s'escau, hauran de consignar explícitament 
l'existència del suport de la beca de la SCBO. 
La no menció explícita pot ser causa de reclamació per part de la SCBO. 
 
DOTACIÓ: 

 
L’ import de la beca és de 12.000 euros. 
 
DURADA: 

 
El període temporal previst és d'un mínim de tres i un màxim de dotze mesos. 
 
JURAT: 

 
Està composat per la pròpia junta de la SCBO. 
 
AVALUACIÓ: 

 
La totalitat dels projectes seran valorats inicialment per la junta de la SBCO que en farà un 
preselecció d’acord  criteris científics i tenint en compte la originalitat/ aplicabilitat del projecte. 
També es tindrà en compte la participació en les activitats que la SBCO desenvolupa pels residents. 
 
Els projectes preseleccionats seran revisats per dos avaluadors experts que emetran un informe en 
base els següents criteris: 
 
· Interès científic del projecte (puntuar de 0 a 5). 
· Originalitat i aplicabilitat del projecte (puntuar de 0 a 5). 
· Currículum de l'investigador (puntuar de 0 a 5). 
 
Aquests informes seran remesos al jurat. 
 
TERMINIS: 

 
- Primera i segones setmanes febrer 2018: es realitza la convocatòria i difusió a través de la 

web de la SCBO, tutors/caps de servei d’Oncologia Mèdica i Oncologia Radioteràpica  
- 31 de Març 2018: finalitza el termini de presentació de projectes 
- 30 d’Abril 2018:  es comunicarà personalment als candidats la resolució dels admesos i es 

fara l’enviament als avaluadors externs  dels projectes seleccionats  
- 19 de Juny 2018 : es donarà el resultat i es comunicarà al guanyador. 



- 16 d’Octubre 2018, sessió inaugural del curs 2018-2019: es farà públic el fallo i s'entregarà 
l'import de la beca.  

 
ADJUDICACIÓ: 

 
La decisió del jurat es transcriurà en una acta  i  aquesta serà inapel·lable. El jurat podrà decidir no 
adjudicar la beca si considera que els projectes presentats no tenen el nivell adequat. 
 
PAGAMENT: 

 
Es farà un única pagament de 12.000 euros en el moment de la concessió. 
La beca té efectes fiscals en qui la rep. 
Les memòries remeses seran arxivades en la secretaria de la SCBO i no es mantindrà 
correspondència sobre les mateixes. 
Es comunicarà personalment als candidats la resolució de les al·legacions realitzades, llistat definitiu 
dels admesos i enviament als avaluadors. 
Es donarà el resultat.  
Es farà públic i s'entregarà l'import de la beca.  
 
CONFIDENCIALITAT: 

 
Els membres del jurat de la SCBO mantindran confidencialitat sobre les sol·licituds presentades. Les 
memòries seran retornades als sol·licitants que ho demanin. El responsable de la beca és la SCBO. 
 
La participació en la convocatòria suposa l'acceptació d'aquestes bases. 
 
 
 
 
 
 


