PREMI:
“Col·legi de Metges de Barcelona”
A la millor publicació presentada per titulats en Ciències
de la Salut, per col·legiats al CoMB que siguin membres de
la Filial del Maresme de l’Acadèmia
Bases:
1.

Es premiarà el millor treball de revista Científica publicat entre l’1 d’abril de 2021 i el 31 de març de 2022 pels titulats en
Ciències de la Salut que siguin socis de la Filial del Maresme de l’Acadèmia. Els candidats socis/es ha d’estar inscrits a la Filial
amb un mínim de 6 mesos previ al termini de la convocatòria.
2. L’autor de l’article científic haurà d’estar col·legiat al Col·legi de Metges de Barcelona i haurà de ser el 1er autor.
3. S’enviarà el projecte en format PDF per e-mail a la secretaria de la Filial del Maresme: f_maresme@academia.cat
4. El termini de presentació dels treballs acabarà el 6 de maig de 2022.
5. El jurat estarà presidit per un membre de la Junta Comarcal del Maresme del Col·legi de Metges de Barcelona; el Secretari
del Jurat serà un membre de la Junta de la Filial del Maresme de l’Acadèmia, amb veu sense vot.
6. La composició del Jurat es farà pública el dia 1 de juny de 2022.
7. El veredicte del Jurat serà inapel·lable.
8. El Premi estarà dotat amb 500 € i Diploma.
9. El Premi o accèssits podran ser declarats deserts.
10. El veredicte i lliurament del premi es farà públic en l’acte de cloenda del Curs acadèmic.
11. La presentació al premi implica l’acceptació de les bases.

PREMI:
“Col·legi de Metges de Barcelona”
A la millor Tesi Doctoral presentada en els Cursos
Acadèmics 2020-2022, per col·legiats al CoMB que siguin
membres de la Filial del Maresme de l’Acadèmia
Bases:
1. Es premiarà la millor Tesi Doctoral presentada en els últims dos cursos acadèmics (2020-2021 i 2021-2022) llegides fins al
15 d’abril.
2. El doctorant haurà d’estar col·legiat al Col·legi de Metges de Barcelona.
3. Podran optar al Premi tots els Doctors en Medicina que siguin socis de la Filial del Maresme de l’acadèmia. El soci/a ha
d’estar inscrit/a a la Filial amb un mínim de 6 mesos previ al termini de la convocatòria.
4. Les Tesis Doctorals hauran d’anar acompanyades d’una certificació de la seva lectura i qualificació. S’enviarà per e-mail en
format PDF: Tesi, certificació i resum (de 5 a 10 pàgines a doble espai) a la secretaria: f_maresme@academia.cat
5. El termini de presentació de candidatures acabarà el 6 de maig de 2022.
6. El jurat estarà presidit per un membre de la Junta Comarcal del Maresme del Col·legi de Metges de Barcelona; el Secretari
del Jurat serà un membre de la Junta de la Filial del Maresme de l’Acadèmia, amb veu sense vot.
7. La composició del Jurat es farà pública el dia 1 de juny de 2022.
8. El veredicte del Jurat serà inapel·lable.
9. El Premi estarà dotat amb 600 € i Diploma.
10. El Premi pot ser declarat desert.
11. El veredicte i lliurament del premi es farà públic en l’acte de cloenda del Curs acadèmic.
12. La presentació al premi implica l’acceptació de les bases.

