Beques SEOM per a formació en recerca en centres de referència a l'estranger
Beques SEOM per a formació en recerca en centres de referència a l'estranger
Modalitats i durada:
-Modalitat A. Estada de 2 anys. L'objectiu d'aquesta modalitat és donar el suficient temps perquè el becat iniciï i
finalitzi un projecte de recerca traslacional. Aquesta modalitat està especialment indicada per a projectes amb un fort
caràcter bàsic-traslacional que requereixin l'aprenentatge i el desenvolupament de tècniques de laboratori per part
del becat. Es permet que hi hagi un component clínic, però aquest no hauria de sobrepassar el 25% del temps
dedicat a la recerca.
-Modalitat B. Estada d'1 any. L'objectiu d'aquesta modalitat és que el becat participi de forma directa en un projecte
de recerca traslacional que ja estigui en marxa i/o que pugui finalitzar-se en el temps establert. Aquesta modalitat
està especialment indicada per a projectes amb un fort caràcter clínic-traslacional.
-Modalitat C. Estada igual o inferior a 6 mesos. L'objectiu d'aquesta modalitat és que el becat pugui realitzar una
estada breu en un centre de referència a l'estranger que li permeti obtenir uns coneixements i unes experiències
útils per poder ser aplicades, a curt o llarg termini, en el seu centre d'origen.
Nombre de beques i dotació:
-Modalitat A: 4 beques amb una dotació de 70.000 € cadascuna.
-Modalitat B: 2 beques amb una dotació de 35.000 € cadascuna.
-Modalitat C: Nombre variable en funció de la demanda. 2.900 €/mes + 1.000 €/borsa de viatge (estades a Europa) o
2.000 €/borsa de viatge (estades fora d'Europa)
Requisits dels sol·licitants Modalitat A i B:
-Metges Especialistes en Oncologia Mèdica fins a 10 anys des del terme de la residència o Residents d'Oncologia
Mèdica d'últim any.
-Membre de la SEOM i corrent en el pagament de la quota de soci.
Requisits dels sol·licitants Modalitat C:
- Metges Especialistes en Oncologia Mèdica a partir dels 10 anys des del terme de la residència.
- Membre de la SEOM i corrent en el pagament de la quota de soci.
Termini de presentació de sol·licituds en el VHIR: 07 de setembre de 2014
Termini oficial: 15 de setembre de 2014
Més informació aquí
..................................................................

