BASES PER A LA CONCESSIÓ de
DUES AJUDES ECONÒMIQUES A
COL·LEGIATS PER A REALITZAR EL MÀSTER EN PROMOCIÓ DE LA SALUT DE
LA UdG 2018-2019

LA JUNTA DE GOVERN del COIGI, ha acordat concedir dos ajuts econòmics, de
1000€ cadascun, als dos Col·legiats que hagin decidit matricular-se en el Màster
en Promoció de la Salut 2018-2019 de la UdG i que hagin estat designats pel
jurat previ estudi de les seves sol·licituds i d’acord amb aquestes bases.
Aquesta concessió d’ajuts econòmics es realitza amb el suport del DIPSALUT.
Les bases per a la Concessió de l’ajut econòmic són les següents:
•

1.- Requisits dels aspirants:

a) Tenir la voluntat de cursar el Màster de Promoció de la Salut 2018-2019,
de la UdG.
b) Estar Col·legiats al COIGI i al corrent del deures col·legials.
c) No haver rebut una beca o ajut del COIGI en els darrers dos anys.

•

2.- Documentació que s’haurà de presentar al COIGI:

a) Sol·licitud explicant els motius pels quals es vol accedir a l’ajut del COIGI
i perquè es vols cursar el Master, designant una adreça i telèfon.
b) “Curriculum” acadèmic i experiència professional.
c) A l’inici del Màster s’haurà d’aportar al COIGI documentació d’acreditativa
d’ haver estat admès i aportar còpia de la matrícula i justificant de
pagament. El/la infermer/a que no aportin justificant de pagament, no
reberàn l’ajut que està condicionat a la matriculació i pagament de la
matricula del Màster de Promoció de la Salut 2018-2019, de la UdG.
•

3.- El jurat , que concedirà els ajuts, valorarà totes les sol·licituds i
tindrà especialment en compte:
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a) Situació laboral durant els últims tres anys. En cas d’atur cal
presentar certificat dels períodes.
b) Estar treballant o haver treballat activament en alguna de les àres
professionals 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.
Treball en equips de recerca.
c) “Curriculum” acadèmic i professional.
d) El Jurat podrà demanar una entrevista personal amb els
sol·licitants.
•

•

•

•

•

•
•

•

4.- Presentació de les sol·licituds. Els interessats podran presentar
les seves sol·licituds en la seu del Col·legi Oficial d’Infermers/eres de
Girona, C. Albereda, 3-5 3r pis de Girona, des de l’1 d’octubre i abans del
les 19 hores del dia 31 d’octubre de 2018.
5.- Dotació. La dotació total és de 2000€, repartits en dos ajuts de
1000€, cadascun d’ells. L’ajut que es concedeixi haurà de tributar en la
forma legalment establerta i per tant s’hi aplicarà , si s’escau, la
corresponent retenció d’IRPF al tipus vigent.
6.- Compromís de realització de MASTER EN PROMOCIÓ DE LA
SALUT DE LA UdG 2018-2019.Els becats es comprometen 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
l’ajut econòmic.
7.- Composició del Jurat. El jurat que concedirà els ajuts, estarà
composat per dos membres del COIGI i dos col·legiats designats per la
Junta. En cas d’empat, el vot de qualitat serà el de la presidenta.
8.- Compromís dels beneficiats. Els guanyadors dels Ajuts econòmics
es comprometen, a mes de a la realització efectiva del Master i a
acreditar-ho tan bon punt en tinguin un justificant de la seva finalització
a fer un breu resum del seu treball a la propera Jornada IN’19.
9.- Entrega de l’Ajut. L’entrega de l’ajut es farà durant la Jornada
IN’18. Dos
10.- Reserva de declarar deserts els ajuts. El COIGI es reserva el
dret a declarar deserta la concessió dels ajuts en el el cas de que
consideri que cap de les sol·licituds n’es mereixedora.
11.- Devolució de l’Ajut. El COIGI es reserva el dret a exigir el retorn
dels ajuts econòmics concedits a aquells sol·licitants que hagin falsejart
les dades comunicades al COIGI o no compleixin amb les bases del
concurs.
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