
 
 

AJUTS PER A LA RECERCA DE LA SOCIETAT CATALANA D’ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ 
 

La Societat Catalana d’Endocrinologia i Nutrició convoca dos ajuts, un de perfil bàsic i un altre de clínic  per a 

realitzar un Treball de Recerca sobre un tema relacionat amb l’especialitat, la realització del qual ha de 

repercutir beneficiosament en l’Endocrinologia catalana. 

 

L’ajut tindrà com a objectiu el finançament d’un projecte de recerca durant un any i l’import de cadascun dels 

ajuts estarà dotat amb 9.000 €. 

 

BASES 

 

1.- Els candidats han de ser membres de la Societat Catalana d’Endocrinologia i Nutrició amb antiguitat 

superior a un any i estar al corrent del pagament de quotes. 

 

2.- Per a presentar-se, cal pertànyer a un grup de treball, que no hagi obtingut el premi en els darrers dos 

anys. 

3.- Per optar a l’AJUT es presentarà: 

� memòria del projecte en format normalitzat tipus FIS. 

� carta d’acceptació del candidat per part del centre on es durà a terme el treball i també 

carta del director del projecte exposant les tasques que el candidat haurà de realitzar. 

� currículum vitae resumit del candidat (2 a 4 fulls) i del director del projecte, si s’escau.  

� a la memòria econòmica haurà de constar la conformitat del centre o la fundació de recerca 

on s’ingressa l’ajut. 

 

4.- Les sol·licituds i la documentació referida en el punt 3 s’enviaran telemàticament a gotic@gotic-congres.com 

amb data límit 2 d’octubre de 2017. 

 

5.- El Jurat estarà format pels membres de la Junta. La seva decisió serà inapel·lable. 

 

6.- La notificació de la resolució de concessió o denegació de l’ajut es farà a través de correu electrònic com a 

més tard el 14 de novembre de 2017 i es farà pública durant el congrés de la SCEN de l’any 2017. 

 

7.- El candidat premiat es compromet a presentar els resultats del seu treball en el Congrés de la Societat 

Catalana d’Endocrinologia i Nutrició de l’any 2018. 

 

8.- L’incompliment del punt 7
è
 comportarà la penalització personal i del grup de recerca corresponent, els 

quals no podran optar als ajuts de la SCEN durant els 5 anys següents. 

 

 

 

 

El President       La Secretària 

Lluís Vila        Mª José Carrera 


