
1.- OBJECTIU CONVOCATÒRIA 

El Col·legi Oficial de Metges de Girona (
residents, convoca dues beques per a residents
d’elles. 

2.- BENEFICIARIS 

A.-  Els beneficiaris han d’estar col·legiats al Col·legi Oficial de Metges de Girona i estar al corrent de les
quotes col·legials. 

B.- Es podran beneficiar de la beca COMG “
una estada, superior a un mes, a qualsevol centre acreditat per
seva formació en qualsevulla Unitat Docent de Girona o província.

3.- REQUISITS 

A.- Les sol·licituds s’han de present
detallada explicant els motius per optar a la beca de residents, el lloc escollit , objectius que es pretenen i
la previsió de dates de l’estada. 

B.- Els sol·licitants han d’adjuntar el document d

C.- La sol·licitud ha d’incloure un pressupost orientatiu de les despeses de l’estada.

D.- Els sol·licitants han de disposar del documents legal
visat,...). 

E.- Es preveu el pagament de la beca s
memòria final. 

4.- RESOLUCIÓ 

A.- El jurat estarà format per la Junta de Govern del COMG i
hospitalària dels diferents centre gironins (primària ICS, Hospital Universitari de Girona Josep Trueta,
Hospital de Figueres, Hospital de Palamós i I

B.- Es donarà prioritat a tots aquells sol·licitants que no hagin realitzat, amb anterioritat, cap estada a
l’estranger per estudis o rotació. 

C.- El COMG farà pública la resolució a la web d

S

l·licituds de la beca és el 31 d’octubre 2017.

BECA COMG RESIDENTS

i Oficial de Metges de Girona (COMG) amb la voluntat de contribuir a la formació dels
, convoca dues beques per a residents en centres estrangers dotades amb

Els beneficiaris han d’estar col·legiats al Col·legi Oficial de Metges de Girona i estar al corrent de les

Es podran beneficiar de la beca COMG “RESIDENTS” tots aquells metges residents
a estada, superior a un mes, a qualsevol centre acreditat per a la formació, i que estiguin realitzant la

seva formació en qualsevulla Unitat Docent de Girona o província. 

Les sol·licituds s’han de presentar via correu electrònic a secretaria@comg.cat
a explicant els motius per optar a la beca de residents, el lloc escollit , objectius que es pretenen i

r el document d’acceptació del centre escollit per a realitzar

La sol·licitud ha d’incloure un pressupost orientatiu de les despeses de l’estada. 

Els sol·licitants han de disposar del documents legals necessaris per a la seva estada (passaport,

de la beca segons: 50% en el moment de la concessió i 50%

El jurat estarà format per la Junta de Govern del COMG i els Caps d’estudi i de
hospitalària dels diferents centre gironins (primària ICS, Hospital Universitari de Girona Josep Trueta,
Hospital de Figueres, Hospital de Palamós i Institut d’assistència sanitària) o persones en les que deleguin

Es donarà prioritat a tots aquells sol·licitants que no hagin realitzat, amb anterioritat, cap estada a

pública la resolució a la web del COMG i als mitjans de comunicació.

DATES PRESENTACIÓ SOL·LICIT

La data màxima de presentació de

5.- DATES PRESENTACIÓ SOL·LICITUDUDS 

La data màxima de presentació de sosol·licituds de la beca és el 31 d’octubre 2018. 

RESIDENTS 2018 

a la formació dels metges 
dotades amb 1.800€ cadascuna 

Els beneficiaris han d’estar col·legiats al Col·legi Oficial de Metges de Girona i  estar al corrent de les 

residents que optin per a fer 
la formació, i que estiguin realitzant la 

secretaria@comg.cat adjuntant una carta 
a explicant els motius per optar a la beca de residents, el lloc escollit , objectius que es pretenen i 

’acceptació del centre escollit per a realitzar la residència. 

s necessaris per a la seva estada (passaport, 

la concessió i 50% un cop presentada la 

tudi i de docència de primària i 
hospitalària dels diferents centre gironins (primària ICS, Hospital Universitari de Girona Josep Trueta, 

nstitut d’assistència sanitària) o persones en les que deleguin. 

Es donarà prioritat a tots aquells sol·licitants que no hagin realitzat, amb anterioritat, cap estada a 

el COMG i als mitjans de comunicació. 


