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CRITERIS DE PUNTUACIÓ PER A LA “BECA SCU VIATJAR PER APRENDRE!” 
 

 La puntuació final serà la suma dels punts obtinguts en els apartats 1.1 i 1.2 

 En cas d’empat, el guanyador es decidirà per sorteig entre els socis de la SCU  
que hagin obtingut la màxima puntuació. 

 La data límit per enviar la sol·licitud és el 31 d’agost de 2020. 

 El nom del guanyador es donarà a conèixer en la primera Sessió Ordinària de la SCU del curs 
acadèmic 2019-2020 (a l’octubre del 2020). 

 La decisió de la Junta directiva de la SCU serà inapel·lable. 
 
1.1 CURRICULUM VITAE 

 
Mèrits acadèmics 

- Tesi doctoral llegida: 5 punts. 
- Màsters: 1,5 punts per cada màster  

 
Presentacions en congressos 

- Presentacions al Simposi de la Societat Catalana d’Urologia (pòsters i comunicacions) 
com a 1r, 2n o últim signant: 2 punts per cada treball 

- Presentacions acceptades al Simposi de la Societat Catalana d’Urologia (pòsters i 
comunicacions) com a altre signant: 1 punt per cada treball 

- Presentacions acceptades a congressos internacionals (pòsters i comunicacions) com 
a 1r, 2n o últim signant: 1,5 punts per treball 

- Presentacions acceptades a congressos internacionals (pòsters i comunicacions) com 
a altre signant: 0,75 punts per treball 

- Presentacions acceptades a congressos nacionals (pòsters i comunicacions) com a 1r, 
2n o últim signant: 1 punt per treball 

- Presentacions acceptades a congressos nacionals (pòsters i comunicacions) com a 
altre signant: 0,5 punts per treball 

 
Publicacions 

- Autor/a capítol en un llibre internacional: 1,5 punts per treball 
- Autor/a capítol en un llibre nacional: 1 punt per treball 
- Articles (originals, notes clíniques o articles de revisió) en revistes amb Impact Factor 

com a 1r, 2n o últim signant: Impact Factor de l’any de publicació, multiplicat per 1 
- Articles (originals, notes clíniques o articles de revisió) en revistes amb Impact Factor 

com a altre signant: Impact Factor de l’any de publicació multiplicat per 0,5 
- Articles (originals, notes clíniques o articles de revisió) en revistes sense Impact Factor 

com a 1r, 2n o últim signant: 1,5 punts per treball  
- Articles (originals, notes clíniques o articles de revisió) en revistes sense Impact Factor 

com a altre signant: 0,75 punts per treball 
 
Altres mèrits 

- Convidat/da a ponències, taules rodones i conferències en congressos internacionals 
organitzats per societats científiques 1,5 punts per cada participació 

- Convidat/da a ponències, taules rodones i conferències en congressos nacionals 
organitzats per societats científiques 1 punt per cada participació 
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1.2  ASSISTÈNCIA A LES SESSIONS ORDINÀRIES DE LA SCU 
 

Es valorarà l’assistència de forma presencial a les sessions ordinàries de la SCU que 
tindran lloc a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears durant el 
curs acadèmic 2019-2020. La puntuació màxima que es podrà obtenir en aquest 
apartat serà de 10 punts, segons el següent criteri:  
 

- Assistència presencial a 1 de les 4 sessions ordinàries:  1 punts 
- Assistència presencial a 2 de les 4 sessions ordinàries:  3 punts 
- Assistència presencial a 3 de les 4 sessions ordinàries:  6 punts 
- Assistència presencial a totes 4 sessions ordinàries:  10 punts 

 
 
 
 
 
 
Junta Directiva SCU 
Setembre 2019 
 

 


