BEQUES MÀSTER EN PROMOCIÓ DE LA SALUT DE LA UdG - 2020
El COIGI, amb el suport de DIPSALUT, atorga dos ajuts econòmics, de 1000€ cadascun, pel finançament
de la matrícula del Màster en Promoció de la Salut 2020-2021 de la UdG.
Bases

•

Requisits dels aspirants:
a) Tenir la voluntat de cursar el Màster de Promoció de la Salut 2020-2021, de la UdG.

b) Estar al corrent dels deures col·legials en el COIGI de Girona.
c) No haver rebut una beca/subvenció els darrers dos anys per altres projectes de Promoció de
la Salut.
Els interessats podran presentar les seves sol·licituds a la seu del Col·legi Oficial d’Infermeres/rs de
Girona, C. Albereda, 3-5 3r pis de Girona.
Documentació

▪
▪
▪

Sol·licitud explicant els motius pels quals es vol accedir a la beca.
Currículum actualitzat
A l’inici del Màster s’haurà d’acreditar haver estat admès i aportar còpia de la
matrícula/pagament a la seu del COIGI. El/la infermer/a que no aportin justificant, quedarà
exclòs/sa.

Valoració
a) Es tindrà en compte les persones que treballin o que s’incorporin en alguna de les sortides
professionals que descriu el màster:

▪
▪
▪
▪

Serveis de salut pública i promoció de la salut.
Gestió de serveis de salut.
Gestió de serveis de cures d’infermeria.
Treballar en equips de recerca.

b) Coneixements en Anglès, Francès i/o Alemany nivell B2.
c) Haver estat en situació d’atur.
Consideracions

-

La presentació serà del 15 de juny al 31 d’agost del 2020, ambdós inclosos.
La dotació total és de 2000€, repartits en dos premis de 1000€. S’haurà d’aplicar la corresponent retenció
d’IRPF vigent.

-

El jurat estarà composat per dos membres de la Junta del COIGI i dos col·legiats designats per aquesta. En
cas d’empat, el vot de qualitat serà el de la presidenta del col·legi o qui ella designi.

-

La comunicació de la deliberació del jurat es durà a terme durant la primera quinzena de setembre de 2020.
L’entrega simbòlica de l’ajut es farà durant la Jornada IN’21.
La present beca econòmica compromet els guanyadors a:

▪

Presentar el resguard del títol que acrediti la finalització del màster independentment de l’any que finalitzi.

En cas que no s’aconsegueixi s’haurà de tornar la dotació econòmica.

▪

Fer un breu resum del seu treball/projecte de Màster a la propera Jornada IN’22.
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