BEQUES PFIZER D’AJUDA A LA PUBLICACIÓ BIOMÈDICA DE LA
SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA
Bases
1.
2.
3.
4.

L’objectiu és impulsar la publicació de projectes d’investigació, un cop finalitzats
S’atorgaran dues beques d’ajuda a la publicació en revistes amb factor d’impacte.
Podran optar a aquestes beques els membres de la Societat Catalana de Reumatologia
Els treballs candidats a la beca hauran de ser projectes d’investigació que estiguin ja acabats,
però que necessitin finançament per facilitar la seva redacció i/o dur a terme l’anàlisi
estadístic.
5. La dotació de cadascuna de les beques serà de 2.500 € que es pagaran íntegrament a
Medical Statistics Consulting S.L. per els conceptes de avaluació i assessoria del treball.
6. Per optar a la beca s’haurà d’enviar una còpia de la versió preliminar del treball en format
electrònic a la secretaria acadèmica de la SCR, Dra. Carolina Pérez García (email:
perezgarcia.carolina@gmail.com) i a la secretaria tècnica de la SCR, Sra Elena Granell (email:
elena.granell@vhir.org)
7. La convocatòria restarà oberta fins al 30 d’octubre de 2020.
8. Es notificaran els guanyadors en el decurs de la reunió de la SCR de desembre de 2020 i a
la pàgina web de la societat.
9. El jurat estarà integrat pel president de la SCR, dos membres de la junta directiva i dos socis
de la SCR.
10. Els criteris d’avaluació de les beques seran els següents: originalitat, rellevància científica,
consistència del disseny i de la metodologia, importància dels resultats obtinguts i impacte
esperat.
11. La decisió del jurat serà inapel·lable.
12. La beca es podrà declarar deserta si, a criteri del jurat, s’estima que els projectes presentats
no tenen el nivell científic adequat.
13. La participació en la present convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases.

Barcelona, 1 de juny de 2020

Contingut de les beques Pfizer per a la publicació biomèdica

El servei de consultoria científica de MSC per a les beques Pfizer de publicació biomèdica
2020 inclourà:
- Assessorament en la interpretació del resultats de l´estudi estadístic ja obtinguts per l'autor
o per altres fonts.
- Avaluació de la viabilitat de la publicació des de l'enfocament del medical writter.
- Redacció d'informes amb els canvis i ajustos a realitzar en cada fase del projecte.
- Assessorament sobre les revistes objectiu i formats.
- Seguiment fins a l'obtenció de la versió definitiva.
- Revisió d'idioma (nombre de paraules estimat: 3000).
- Correcció d'estil i ortotipogràfica.
- Revisió terminològica.

