
BASES DE LA BECA LETI DE LA S.C.A.I.C.

La Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica convoca per a l’any 2018 la Beca

LETI per a la millor comunicació/pòster enviat al Congrés EAACI 2018 per un soci jove

de la SCAIC.

La beca serà dotada per Laboratoris LETI per poder assistir al Congrés EAACI 2018

(inscripció, viatge i estància).

 

REQUISITS NECESSARIS

1. Tindran accés al premi els socis de la SCAIC menors de 35 anys que siguin

autors d’una comunicació/pòster enviat al Congrés EAACI 2018. 

2. Només s’admetrà una sol·licitud per comunicació.

3. No s’acceptaran  aquelles  comunicacions/pòsters  que  ja  hagin  estat  premiats

amb anterioritat per la SCAIC, independentment de l’autor que signi el treball.

4. Remetre una sol·licitud via  email a la secretària de la SCAIC, Dra Laia Ferré

(lferre@althaia.cat) adjuntant:

α. Una  breu  presentació  de  l’autor  (breu currículum  acadèmic,  àrees

d’interès i treballs realitzats o en procés) (<250 paraules)

β. Còpia del DNI

χ. Còpia del mail confirmatori de comunicació/pòster enviada a EAACI 2018.

Per poder beneficiar-se del premi, l’autor haurà d’enviar la notificació de

que la comunicació/pòster ha estat acceptada per la EAACI a la secretaria

de la Junta directiva de la SCAIC.

δ. Còpia del resum (tal i com s’ha presentat al congrés).

ε. Es pot aportar material suplementari al del resum per a què el jurat pugui

avaluar millor el treball.

φ. Un telèfon de contacte

5.  El termini d’admissió de sol·licituds finalitza el  15 febrer de 2018.



CONDICIONS GENERALS

1. Un jurat composat pels membres del Comitè Científic de la Societat Catalana

d’Al·lèrgia  Immunologia Clínica i  representants del  departament  científic  de

LETI s’encarregarà d’avaluar les sol·licituds presentades i decidirà mitjançant

votació la concessió de la beca. En el supòsit de que jurat no consideri els

projectes  presentats  amb  la  suficient  qualitat  científica,  declararà  la  beca

deserta.

2. La resolució del jurat es donarà a conèixer durant la sessió de residents de la

SCAIC (8/3/18) i s’entregarà formalment a la Jornada de Cloenda (9/06/18).


