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Societat Catalana d’Oftalmologia (SCOFT) 
 

Bases de la Beca Estades a l’estranger 
Convocatòria 

 

La Societat Catalana d’Oftalmologia (SCOFT) convoca la Beca d’estada a 
l’estranger, amb un import global de 6.000 €, d'acord amb les següents bases: 

1.-La Beca Societat Catalana d’Oftalmologia s'institueix com a ajuda als professionals 

interessats en estades a l’estranger que vulguin ampliar la seva formació; no va 

adreçada a rotacions externes de residents. 

2.-L’ajut està destinat a rebre formació durant un període mínim de 6 mesos. 

3.-Per poder optar a la Beca, els sol·licitants hauran de complir els següents 

requisits: 

3.1.-Ser soci de la Societat Catalana d’Oftalmologia amb una antiguitat mínima 

de 3 anys i estar al corrent del pagament de quotes. 

3.2.-Estar amb possessió del títol d’especialista en Oftalmologia. 

3.3- Acreditació d’un bon domini oral i escrit de la llengua oficial del país on es 

pretén fer l’estada (nivell FCE o equivalent). 

3.4 - Acreditació del International Council of Ophthalmology (Certificat de 

superació dels exàmens Basic Sciences, Optics and Refraction i Clinical 

Sciences del International Council of Ophthalmology o European Board of 

Ophthalmology). 

4.- Els sol·licitants hauran d'aportar la següent documentació en arxiu electrònic: 

4.1.-Sol·licitud en la qual s'especifiquin les dades de filiació del candidat. 

4.2.- Acceptació del centre on realitzarà la seva formació. 

4.3.- Resum del projecte formatiu a realitzar. 

4.4.- Curriculum vitae abreviat del sol·licitant. 

5.- El termini per a la presentació de les sol·licituds és el 30 de setembre de 2015, i 

la concessió dels ajuts es realitzarà durant el 46è Congrés de la Societat Catalana 

d’Oftalmologia. 
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6.- El Jurat el componen els membres de la Junta Directiva de la Societat Catalana 

d’Oftalmologia i el veredicte es considerarà inapel·lable. Els ajuts podran ser 

declarats deserts. 

7.- La falta de compliment d'aquests requisits suposarà la sanció de no poder 

sol·licitar una nova ajuda a la Societat Catalana d'Oftalmologia en els pròxims 5 anys 

i el retorn de la quantia rebuda 

8.- El pagament es farà efectiu de la següent manera: 

a) El 50% de la beca a la concessió de la mateixa. 

b) L'altre 50% al lliurament d’una memòria del projecte durant el 1r trimestre de 

l’estada a l’estranger. 

 

Els sol·licitants accepten expressament les bases contingudes en la present 

convocatòria i es comprometen a trametre a la Secretaria de la Societat una memòria 

de la formació assolida i la certificació pertinent en un termini no superior a tres 

mesos comptats des de la seva finalització. 

 

Les sol·licituds es presentaran en format electrònic seguint les instruccions del 

formulari disponible al web de la Societat a l’apartat de Beques i Premis i en concret 

en la Beca d’estada a l’estranger de la Societat Catalana d'Oftalmologia.  

 

Per a qualsevol consulta podeu contactar a: 

 

Societat Catalana d’Oftalmologia 

ACTOSERVEIS 

C/ Bonaire, 7 | 08301. Mataró (Barcelona) 

Tel. 93 755 23 82 / Fax. 93 755 23 83 

 

O per correu electrònic a: secretaria@scoft.cat  

mailto:secretaria@scoft.cat

