AJUTS PER LA REALITZACIÓ D’UN MÀSTER OFICIAL o
PROGRAMA DE DOCTORAT 2019

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

1. Objecte
Afavorir la formació continuada en diabetis o en la metodologia en biomedicina dels
professionals en les fases inicials de la seva carrera.
2. Beneficiaris
2.1. S’atorgaran tres ajuts per realització d’un màster oficial (en diabetis o en
metodologia en biomedicina), o bé ajut per la realització del doctorat relacionat amb la
diabetis: un per infermeria, un per un professional de perfil clínic i un altre per un
professional de perfil bàsic. Les condicions per poder accedir a aquests ajusts son:
- Per infermeria: mínim 2 anys d’experiència treballant amb pacients amb
diabetis.
- Per professionals de perfil bàsic: menys de 10 anys des de la finalització del
grau universitari.
- Per professionals de perfil clínic: menys de 5 anys des de la finalització de la
residència.
2.2. Per a optar a l’ajut caldrà que el sol·licitant sigui soci de l’ACD amb una antiguitat
mínima d’un any
2.3. No formar part de la junta directiva de l’ACD.
2.4. Estar matriculat en un màster oficial (en diabetis o en metodologia en biomedicina),
o bé estar matriculat en el programa de doctorat.
3. Sol·licitud i documentació
3.1. El sol·licitant haurà d’enviar un correu electrònic a acdbequesiajuts@gmail.com
indicant l’ajut que vol sol·licitar i adjuntant el seu Curriculum Vitae (tipus FIS abreviat).
3.2. S’haurà de presentar l’acreditació de la data d’obtenció del grau universitari o de
finalització de la residència. Per infermeria caldrà presentar documentació que acrediti
que actualment s’està treballant amb pacients amb diabetis, tipus carta de recomanació
del supervisor/a o del cap de servei.
3.3. Es presentarà còpia de la inscripció i pagament del màster oficial. En aquells
màsters de duració superior a 1 any, es podrà sol·licitar l’ajut per qualsevol dels anys

del màster sempre que s’acrediti l’aprovació de les assignatures dels anys previs en el
temps estipulat.
3.4. En cas de demanar l’ajut per la realització del doctorat, caldrà presentar la còpia de
la inscripció i pagament de l’any del doctorat. A més, caldrà adjuntar el resum del
projecte de doctorat que acrediti que està orientat a la diabetis.

4. Quantia
L’import màxim de cadascun dels ajuts és de mil euros (1.000 €). Si la inscripció al
doctorat/màster té un cost inferior a 1000€, la quantia de l’ajut serà la del valor de la
inscripció.
5. Termini de presentació de sol·licituds
El període de presentació de sol·licituds s’obrirà el 9 d’octubre de 2019 i es tancarà a les
24 h. del 9 de novembre de 2019.
6. Període
La durada de l’ajut serà d’un any. El seu import es farà efectiu a partir de l’aprovació de
la seva concessió per part de la Junta de l’ACD.

7. Avaluació i selecció
Els projectes seran avaluats per la Junta directiva de l’ACD. Es tindran en compte els
següents criteris:
- Curriculum vitae del sol·licitant.
- No tenir cap altre màster
- No haver obtingut cap ajuda prèvia per l’ACD els 2 anys anteriors.
- Comunicacions presentades en congressos de la ACD

8. Notificació de la resolució
La notificació de la resolució de concessió o denegació de l’ajut es farà a través de
correu electrònic com a més tard el 22 de novembre de 2019.
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