CONVOCATÒRIA PREMIS FMCS 2011 (PREMIS SANT LLUC 2011)

Cinquena

La Facultat de Medicina i la Fundació Privada Reddis per tal de contribuir a la formació dels
alumnes en competències de comunicació, cooperació, educació per la salut i recerca i
fomentar la mobilitat acadèmica amb una clara motivació científica i de cooperació, convoca
els PREMIS SANT LLUC, de caràcter anual i en les modalitats següents:

La dotació dels Premis és de 600 € en cada modalitat i un premi addicional de 300€ al
millor de tots ells.
Es lliurarà un certificat acreditatiu a cada autor/a dels treballs.

Sisena
1. Recerca: programa Alumnes Interns
2. Mobilitats
3. Cooperació
4. Educació per la Salut

El Premis es donaran a conèixer durant l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2011‐
2012

Setena

Primera

Els resums dels treballs es presentaran abans del 05/10/2011 al Deganat de la Facultat,
per duplicat junt a la sol∙licitud que podeu trobar a la web de la FMCS.:
http://www.fmcs.urv.cat

Podrà optar als Premis tot l’ alumnat de la FMCS de primer i segon cicle, ja sigui de forma
individual o formant equip.

Vuitena

Segona

Les comunicacions orals es presentaran el dia de la inauguració del curs acadèmic
2011‐2012. La comissió de valoració es reserva fer una selecció prèvia segons que els
resums compleixin les normes de presentació.

BASES

Els treballs cal que siguin originals, propis, inèdits i s’han d’haver realitzat en els dos últims
cursos acadèmics.

Novena

Els treballs que optin als Premis hauran de presentar‐se en format comunicació oral: extensió
màxima, 10 minuts.

Tota la Facultat podrà votar cada treball presentat, mitjançant una papereta anònima,
en el moment de l’exposició de cada candidat. Un cop valorada aquesta votació, es
passarà al jurat.

Quarta

Desena

Tercera

En la modalitat de recerca, els treballs s’ajustaran a les normes de presentació d’un treball
científic. Cal que incloguin: introducció, justificació, objectius, material, mètodes, resultats,
discussió, conclusions i l’objectiu.
En la modalitat de mobilitat, els treballs cal que incloguin: motiu del viatge, elecció del destí,
preparació de la mobilitat, aspectes logístics, aspectes acadèmics i de cooperació, valoració
general, conclusions i recomanacions per a futurs viatgers.

El jurat qualificador serà integrat per un president (rector o vicerector), un secretari
(tècnic de suport del Deganat), un membre de l’equip deganal (degà), un professor del
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques, un professor del Departament de
Medicina i Cirurgia, un alumne de la Junta de Centre per cicle i per ensenyament
(quatre alumnes), un membre de l’AECS i el president de la Fundació Privada Reddis o
persona en qui delegui. En cas d’empat el vot del president del jurat serà decisiu.
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