BASES BECA CONSULTORI BAYÉS
PER L’AJUT A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE DOCTOR
1. Antecedents
Durant 16 edicions el Consultori Bayés ha finançat un programa de formació contínua
dels professionals en ciències de la salut de la comarca d’Osona que durant les
últimes edicions s’ha ampliat també al Ripollès i a la Garrotxa. El Consultori Bayés ha
redefinit estratègicament el suport formatiu als professionals en l’àmbit de les ciències
de la salut reorientant la Beca a promoure la formació doctoral dels professionals de
les comarques d’Osona, La Garrotxa i El Ripollès. Aquest nou enfoc es va instaurar a
l’any 2013.
Des de les institucions sanitàries es valora positivament impulsar la formació doctoral
dels seus professionals a través d’un programa que permeti, d’una banda, impulsar la
carrera d’aquests professionals i, de l’altra, millorar l’activitat investigadora de la seva
institució.
La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) valora molt
positivament poder disposar d’un programa de finançament per a la formació de
doctors dels centres de l’entorn territorial tenint en compte que contribueix a una
millora del talent de l’entorn territorial de la universitat i al mateix temps té un clar
encaix temporal en el desplegament de la formació doctoral que porta a terme la
universitat. Enguany es considera d’interès ampliar l’àmbit de la convocatoria a la
comarca del Bages.
D’altra banda, l’aliança estratègica de la UVic-UCC amb el Consorci Hospitalari de Vic
i la Fundació Hospital de la Santa Creu per a la creació de l’Hospital Universitari es
veu reforçada amb aquest programa específic de finançament per a doctorands entre
els professionals de l’àmbit de la salut que, en un futur proper, permetrà créixer en
massa crítica de personal investigador i garantirà la consolidació de l’activitat
investigadora de les institucions implicades.
Es considera rellevant que la nova convocatòria suposi un benefici pel professional,
per a la institució que el té contractat i per a la UVic-UCC a fi de poder revertir en el
desenvolupament del territori.
Per això es planteja la Beca com un model D’AJUT PER LA REALITZACIÓ DE
TESIS DOCTORALS I L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE DOCTOR.
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2. Objecte de la beca:
Disposar d’un programa d’ajut als professionals de les comarques d’Osona, La
Garrotxa, El Ripollès i El Bages per a la realització de tesis doctorals en l’àmbit de
ciències de la salut en el marc d’un programa de doctorat de la UVic-UCC.
3. Import
La beca suposa una donació, per part del Consultori Bayés d’un import anual de 5.000
euros a la Fundació FORES que es destinaran a l’assignació d’un becat per any,
distribuint la forma de pagament segons es descriu en el punt 4 de les bases de la
convocatòria. De forma excepcional es podran donar fins a dues beques a l’any. En
cas de que el jurat ho consideri la beca podrà ser considerada deserta.
Un 10% de la beca es destinarà a cobrir les despeses de gestió de la FORES.
4. Estructura
El doctorand becat rebrà l’import de la beca de la següent manera:
-

Una tercera part (1.500 €) en el moment de la concessió de l’ajut.

-

Una tercera part (1.500€) quan hi hagi un article publicat en una revista
indexada com a primer autor, o en el cas de que sigui segon autor que consti
que la seva contribució ha estat similar a la del primer autor, segons els criteris
de la normativa de doctorat UVic-UCC.

-

Una tercera part (1.500 €) després de la lectura de la tesis i obtenció del títol de
doctor.

5. Requisits del candidat:
-

Tenir el projecte de tesi doctoral inscrit en un programa de doctorat de la UVicUCC.

-

Ser professional de plantilla d’una de institució sanitària d’Osona, El Ripollès,
La Garrotxa o el Bages.
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6. Criteris de selecció dels candidats

a) Currículum del sol·licitant i altres mèrits: fins a 4 punts.
b) Qualitat científico-tècnica del projecte de tesi (pla de treball, objectius fixats
per al curs pel que es sol·licita l’ajut, vinculació del projecte a un dels
projectes estratègics de la institució sanitària a la que pertany, impacte
social del projecte): fins a 3 punts.
c) fons de finançament de què es disposa per a la finalització del projecte de
tesi: fins a 1 punt.
d) Currículum abreujat del director de la tesi doctoral: fins a 2 punts.

7. Comissió de selecció
Formaran part de la comissió de selecció:
-

Un representant designat per la direcció de Consorci Hospitalari de Vic

-

Un representant designat per la direcció de Fundació Hospital de la Santa Creu
de Vic

-

Un representant designat per la direcció de Hospital de Campdevànol

-

Un representant designat per la direcció de Hospital Sant Jaume de Manlleu

-

Un representant designat per la direcció de Fundació Althaia

-

Un representant designat per la direcció de l’ICS , Catalunya Central

-

El vicerrector de recerca i professorat de la UVic-UCC , o persona en que
delegui

-

Un representant de la delegació del Col.legi de Metges d’Osona

-

Un representant de l’Agrupació de Ciències Mèdiques d’Osona

-

Dr. Antoni Bayés de Luna, amb veu però sense vot.

-

Sra. Claudia Bayés, amb veu però sense vot.

-

El/la directora/a de FORES, amb veu però sense vot.
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8. Documentació a presentar
-

Imprès de sol·licitud de l’ajut (segons imprès normalitzat que s’adjunta a l’annex
1 de les bases de la convocatòria)

-

Currículum abreujat del sol·licitant (segons imprès normalitzat que s’adjunta a
l’annex 2 de les bases de la convocatòria), o bé CVA (curriculum vitae abreujat)
en el format de la FECyT.

-

Projecte de tesi (segons imprès normalitzat que s’adjunta a l’annex 3 de les
bases de la convocatòria)

-

Currículum abreujat del director de tesi (segons imprès normalitzat que
s’adjunta a l’annex 4 de les bases de la convocatòria) o bé CVA en format
FECyT.

-

Document acreditatiu de la disposició de les fonts de finançament.

9. Compromisos del candidat:
-

Tenir el compromís de finalització de la tesi doctoral en un termini màxim de
tres anys des de l’obtenció de l’ajut i dins el termini establert a la normativa
acadèmica de la UVic-UCC.

-

Presentació dels resultats anuals amb un pòster durant l’International
Workshop on Higher Education de la UVic-UCC durant el període de duració de
la beca.

-

Citar, en els articles i comunicacions que puguin sorgir de la tesi, en l’idioma
que correspongui, “aquest projecte ha estat finançat amb el recolzament de la
beca FORES - Consultori Bayés”.

-

Informe de justificació de les despeses dels 2 primers anys.

-

Seguiment anual de l’evolució del projecte, ja sigui a partir de l’informe de la
comissió de seguiment anual de la UVic-UCC o, en el cas que no fos factible
per calendari, a partir d’un informe del director de tesi.
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10. Compromisos de la institució on té vinculació contractual el sol·licitant

-

Posar

a

disposició

del

doctorand

les

estructures

de

recerca

per

l’assessorament metodològic a la realització de la tesi.
-

Facilitar, dins les possibilitats de la institució, els mitjans necessaris per al
correcte desenvolupament del projecte de tesi.

11. Compromís de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.
-

Incloure els sol.lcitants en un dels programes de doctorat de la UVIc-UCC.

12. Compromís del Consultori Bayés:
-

Ingressar mitjançant un donatiu a la FORES, l’import total de la beca.

13. Compromís de la FORES
-

Gestionar el suport administratiu i econòmic per tal de fer efectiu l’ajut.

-

Fer el seguiment de les condicions de la Beca per tal de garantir que es
compleixen les condicions establertes per Consultori Bayés.

-

Fer la difusió i comunicació de la Beca.

14. Termini de presentació de documentació
El termini de presentació de la documentació a la secretaria de la FORES (Clínica
de Vic - Edifici C Planta 0) és el divendres 16 de setembre a les 14 hores.

Vic, 6 de Juliol de 2016
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