
 

       

 
 

 

             
 
 
 

BEQUES DE RECERCA 2009-2010 
PER A ESTUDIANTS DE MEDICINA DE LA UAB 

Barcelona, 3 de juliol de 2009 
 
 

Per dinovè any consecutiu, la Unitat Docent de l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària (UDIMAS) i 
l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària (IMAS) convoquen beques d'investigació adreçades als 
estudiants de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es tracta d'integrar estudiants de 
medicina, durant un any, a projectes d'investigació científica, amb l'objectiu de fomentar i orientar la 
formació investigadora de futurs metges.  
 
Àmbit d'aplicació, durada i dotació:  
Les beques consisteixen en una dotació de 6.522 € anuals, assegurança d’accident apart.  
Tindran una durada d'un any acadèmic (1 d'octubre de 2009 fins el 30 de setembre de 2010) i 
comportarà la dedicació parcial de l'estudiant a un projecte d'investigació sota la tutoria de 
l’investigador principal del mateix.  
La dedicació màxima serà de 6h diàries, i es podran realitzar assignatures optatives o troncals, 
sempre que no superin el 30% dels crèdits corresponents a l’any que s’està cursant i no impliquin 
incompatibilitats horàries amb la realització de les tasques de recerca.  
Durant el desenvolupament de la beca, el becari/a també comptarà amb el suport d’un professor de 
la seva unitat docent responsable del seguiment acadèmic de l’alumne.  
Les beques s'adrecen als estudiants de 3r, 4t , 5è o 6è curs de llicenciatura. Excepcionalment, 
també es podran presentar a la beca aquells becaris que actualment l’estan realitzant i que vulguin 
optar a una pròrroga d’un any com a màxim, sempre i quan no quedin cobertes les places 
convocades. 
 
En aquesta convocatòria, s'adjudicaran fins a un màxim de 3 beques i s'ofereix la possibilitat de 
col·laborar en programes d'investigació finançats mitjançant recursos externs en qualsevol dels 
Grups de Recerca adscrits a l'IMIM-Hospital del Mar.  
 
Els estudiants interessats en la present convocatòria poden obtenir més informació sobre els 
projectes als quals adscriure’s, dirigint-se al Servei de Recerca de l’IMIM-HMar (Edifici PRBB, 
1era planta). També els pot resultar útil posar-se en contacte amb altres becaris que gaudeixin o 
hagin gaudit d'aquesta beca. 
 
Les sol·licituds es dirigiran per escrit al Coordinador de la UDIMAS no més tard del les 14:00 h 
del 20 de juliol de 2009  i es presentaran al Servei de Recerca de l’IMIM (Carme Sánchez, tel. 93 
316 06 80).  La documentació a presentar és la següent: 

 Carta de  motivació del sol·licitant per optar a una beca de recerca i el nom del professor que 
serà responsable del seguiment acadèmic, el projecte i el grup al que s’adscriu.. 

 Currículum vitae personal, s'indicarà explícitament el grau de coneixement d’anglès. 
 Expedient acadèmic. 
 Justificant conforme les assignatures optatives o troncals a les quals s’està matriculat no 

superen el 30% dels crèdits de l’any en curs (segons model).  
 S'acceptaran cartes de presentació.  

 
 En el cas de sol·licitar la pròrroga de la beca caldrà presentar un escrit on es faci constar els motius 
per els quals es sol·licita aquesta pròrroga i adjuntar-hi un informe de la tasca realitzada amb el vist-i-
plau del tutor.  
 
Es publicarà la llista de candidats presentats. 
 
La proposta d'adjudicació de les beques la farà la Comissió de Recerca de l'IMAS conjuntament 

 

  



 

       

amb el Coordinador de la UDIMAS i el representant d’investigació de la Junta de la UDIMAS. Per a 
la selecció de candidats es tindrà en compte tant el currículum acadèmic i personal com les 
motivacions personals de l'estudiant, recollides mitjançant les diferents entrevistes que es puguin 
efectuar. El dia 27 de juliol de 2009 es publicarà la proposta d’adjudicació en el tauler d’anuncis 
de la UDIMAS i de l’IMIM-H. Mar. Aquesta llista s'exposarà amb ordre de prelació.  
 


