DUES AJUDES ECONOMIQUES
PER A REALITZAR EL MÀSTER EN PROMOCIÓ DE LA SALUT DE LA UdG
Durant l’any 2014, el COIGI amb el suport de Dipsalut, ha decidit atorgar dos ajuts econòmics
per el finançament de la matrícula del Màster en Promoció de la Salut 2014-2015 de la UdG. Les
bases de l’ajut econòmic són les següents:
•

Requisits dels aspirants:
A) Estar matriculat en el Màster de Promoció de la Salut 2014-2015, de la
UdG.
B) Estar al corrent del deures col·legials en el COIGI de Girona.

•

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.

•

Les ajudes s’atorgaran amb el següent barem:
a) Acreditar haver estat en situació d’atur en els anys 2013 i 2014.
0,25 punts /mes d’atur (amb un màxim de 2 punts)
b) Haver presentat treballs la Revista Pols a Pols (0,25 punts/treball amb un
màxim d’ 1 punt) els darrers 5 anys
c) Haver realitzat cursos de formació continuada al Coigi (0,25 punts/curs amb
un màxim d’ 1 punt) els darrers 5 anys
d) Haver assistit a les Jornades In del Coigi (0,25 punts/jornada amb un
màxim 1 punt)

•

Documentació que s’haurà de presentar:
- Sol·licitud explicant els motius pels quals es vol accedir a la beca.
- Còpia de la matrícula de màster compulsada i que estigui admesa.
- Certificat que acrediti la situació d’atur en el 2013/2014.
- Certificat de publicacions, cursos i jornades.

•

La designació dels dos becats es farà tenint compte la puntuació més alta. Les dues
persones amb la puntuació més alta seran les guanyadores. En el cas que hi hagi
empat, es repartirà la quantia entre tots els participants amb la mateixa puntuació.

•

El termini de presentació serà de l’ 15 de setembre al 30 d’octubre, ambdós inclosos.

•

La dotació dels dos ajuts serà el total de la dotació 2.000 €.
corresponent retenció d’IRPF vigent.

•

Els becats es comprometen a presentar el diploma que acrediti la finalització del
màster. En el cas que no s’aconsegueixen s’haurà de tornar la dotació econòmica.

•

La comissió de formació de la Junta serà qui farà les valoracions.

•

L’entrega d’ambdues ajudes es farà durant la Jornada IN14.

LA JUNTA

S’haurà d’aplicar la

