CONVOCATÒRIA AJUTS A L'ASSISTÈNCIA A CONGRESSOS
2018
Programa de Doctorat Biologia Cel·lular
Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia
Termini presentació de documents:
Del 16/11/2018 al 2/12/2018

Ref.: Ajut Assistència Congressos 2018

Objectiu:
— Dotar amb una ajut econòmic als estudiants matriculats en el programa de doctorat de
Biologia Cel·lular que hagin assistit a un congrés científic durant l’any 2018.

Requisits del sol·licitant:
1. Estar matriculat al Programa de Doctorat en Biologia Cel·lular de la UAB
2. Haver superat el seguiment del PD durant l’any 2018
3. Haver assistit a un congrés durant l’any 2018

Característiques de l’ajut:
Dotació de l’ajut: 300 euros que seran transferits a un centre de cost de la UAB.
Nombre d’ajuts disponibles: 6.

Sol·licituds:
Les persones que estiguin interessades en sol·licitar l’ajut cal que omplin la sol·licitud
electrònica que es troba a la següent adreça: https://goo.gl/forms/62nRBhEMygRDGxLf1.
Per a més informació podeu trucar al telèfon 93 581 1211.
En cas de concessió de l’ajut, els agraciats hauran d’acreditar l’assistència al congrés
mitjançant un certificat original, i la participació al congrés, mitjançant una fotocòpia del
llibre d’abstracts.

Termini:
El termini d'admissió de sol·licituds comença el 16/11/2018 i s'acaba el pròxim dia
2/12/2018.
Avaluació de les sol·licituds i resolució:
La avaluació de les sol·licituds rebudes es farà en base als següents criteris:
1. Curs de doctorat del sol·licitant:
a. 1er: 0.25 punts
b. 2n: 0.5 punts;
c. 3er: 0.75 punts
d. 4rt-6è: 1 punt
2. Tipus de participació al congrés:
a. Assistent: 0.25 punts
b. Presentació en format Pòster: 0.5 punts
c. Presentació Oral: 1 punt
3. Autoria de la comunicació:
a. Coautor: 0.25 punts
b. Primer autor: 0.5 punt
c. Primer autor + Presenting author: 1 punt
4. Tipus de congrés:
a. Local: 0.25 punts
b. Estatal: 0.5 punts
c. Internacional: 1 punt
5. Participació a la jornada PD Bio Cell 2018
a. Assistència: 0.25 punts
b. Presentació oral: 1 punt
En base a la puntuació obtinguda en el procés d’avaluació, es realitzarà una llista
prioritzada de les sol·licituds i s’atorgaran els ajuts a les 6 primeres. La resolució dels ajuts
es farà publica no més tard del 5/12/2018 mitjançant la pàgina web del PD de Biologia
Cel·lular. La resolució final adoptada per la comissió acadèmica del PD serà ferma i no es
podrà recórrer. Els beneficiaris de la beca disposaran d’un màxim de 7 dies per presentar,
a la secretaria del departament de biologia cel·lular, fisiologia i immunologia de la UAB, la

documentació que acrediti la seva assistència i participació al congrés esmentat a la
sol·licitud. En cas de sobrepassar aquest termini sense haver-ho fet, el beneficiari perdrà el
seu dret a percebre aquesta ajuda i aquesta serà atorgada a la següent sol·licitud no
agraciada de la llista prioritzada.
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),

Dr. Ignasi Roig
Coordinador Programa de Doctorat
Biologia Cel·lular

