20a Convocatòria Beques "Dr. José Luís Bada"
L’any 1993, el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) va impulsar la creació de les beques Dr. José Luis
Bada per a metges cooperadors, amb l’objectiu principalde promoure la formació mèdica de metges cooperants i per
a millorar, en la mesura de les seves possibilitats, les condicions sanitàries
L’objecte d’aquest programa de beques és donar suport econòmic a aquells metges que vulguin cursar formació de
postgrau (màsters, postgraus, cursos d’especialització, etc) en matèries relacionades o aplicables al camp de la
cooperació internacional, ja sigui en centres de formació estatals o d’àmbit internacional, públics o privats; així com
ajudar econòmicament a aquells metges que vulguin realitzar estades formatives els objectius de les quals estiguin
adreçades a l’àmbit de la cooperació.
Els sol·licitants de les beques hauran de reunir els següents requisits:
- Ser col·legiat al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona , així com mantenir la col·legiació, com a mínim, fins a la
finalització del període de formació per alqual es concedeixi la beca o bé:
- En cas de no estar col·legiat, acreditar tenir nacionalitat d’algun dels països categoritzats per Nacions Unides com
a Least Developed Countries (LCD), de països llatinoamericans o d’altres països que tinguin, o hagin tingut en el
passat, un vincle polític i econòmic amb l’ Estat Espanyol. A més, haurà de presentar l’aval d’un col·legiat que doni
suport i avali la formació o estada formativa d’aquest metge. Aquesta formació o estada formativa s’haurà de dur a
terme dins l’àmbit territorial de Catalunya.
La dotació econòmica de les beques serà d’un màxim de 24.750,00€, aportats en la seva totalitat pel Col·legi Oficial
de Metges de Barcelona. La quantia màxima de les beques serà de 5.000€ cadascuna
Termini de presentació de sol·licituds al VHIR: 16 d'octubre del 2014
Termini oficial: 23 d'octubre del 2014
Més informació: Beques Dr. José Luis Bada
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