
 

 

 
 

BASES DEL PREMI MERCK DE LA S.C.A.I.C. 
 
La Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica (SCAIC) convoca per a l’any 2019 la Beca 

MERCK per a la millor aportació científica (publicació o comunicació) feta el curs 2018-19 (de juny 

2018 a maig 2019) per socis residents d’al·lergologia de 3r o 4art any o que hagin finalitzat la seva 

residència d’al·lergologia el 2018. 

La beca (inscripció, viatge i estància) serà dotada per Laboratoris MERCK per poder assistir a la 

reunió Pediatric Allergy and Asthma Meeting, PAAM 2019 (17-19 d’octubre). 
 

REQUISITS NECESSARIS 

1. Tindran accés a la beca els socis de la SCAIC que el curs actual (2018-2019) siguin MIR 

d’Al·lergologia de 3r o 4art any, o que hagin finalitzat la residència el 2018. 

2. Cal remetre una sol·licitud via email a la secretària de la SCAIC, Dra. Vanesa González   

(secretariascaic@gmail.com) adjuntant: 

a. Una breu presentació de l’autor: breu currículum acadèmic, àrees d’interès i treballs 

realitzats o en procés (<250 paraules). 

b. Aportació científica que es presenta a concurs, feta entre juny/18 i maig/19: 

i. Cita i còpia de la publicació apareguda o acceptada per a publicació     

o bé 

ii. Còpia del certificat de presentació i resum de comunicació enviada al congrés 

o reunió científica (es pot aportar material suplementari al del resum per a 

que el jurat pugui avaluar millor el treball). 

c. Un telèfon de contacte. 

3. El termini d’admissió de sol·licituds finalitza el  5 de maig de 2019. 

4. El guanyador del premi o algun membre del seu equip l’haurà de recollir en persona durant 

l’acte de Cloenda de la SCAIC. 

 

CONDICIONS GENERALS 
1. El Comitè Científic de la SCAIC s’encarregarà d’avaluar les sol·licituds presentades i decidirà 

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

presentats amb la suficient qualitat científica, declararà la beca deserta. 

2. La resolució del jurat i l’entrega de la beca tindrà lloc a l’acte de cloenda de la Jornada de 

Cloenda de la SCAIC, el 15 de juny del 2019 a les 13:15h, a l’Hotel NH Constanza de 

Barcelona. 


