Bases de la desena convocatòria 2013-2014:
Les Jornades tindran lloc els dies 6, 7 i 8 de maig de 2014, de 15:00 a
20:00 de la tarda. S’hi pot participar com a ponent o oient (els últims
tenen fins al darrer dia per a inscriure’s). S’assistirà a una conferència
científica diària a càrrec d’un investigador de prestigi i a la presentació
de ponències per part dels participants que opten al guardó. L’últim dia
es clausuraran les Jornades amb el lliurament dels premis als ponents
guanyadors i dels seus certificats de participació com a ponents.

Requisits Bàsics pels ponents:
Ser estudiant de Medicina, Biologia, Bioquímica, Farmàcia, Genètica,
Química, Biotecnologia o altres llicenciatures o graus de l’àrea de
Biomedicina a alguna de les universitats catalanes i haver participat en
un projecte experimental d’investigació biomèdica en una universitat
nacional o estrangera.
Queden excloses/os aquelles/s estudiants que gaudeixin de titulació
universitària prèvia (Diplomatura o Llicenciatura).

Resums:
La convocatòria per a l’enviament de resums i sol·licituds s’obre del 4 de
Novembre de 2013 fins al 7 d’abril de 2014. Els resums s’enviaran per
correu electrònic a la següent adreça premigrr@gmail.com, tindran una
extensió màxima de 500 paraules i hi haurà de constar:
•
•
•
•
•

Títol del treball de recerca
Autor o Autors
Universitat on s’ha realitzat la recerca
Universitat de procedència de l’estudiant
Contingut: Objectius, Metodologia, Resultats, Conclusions.
Destacar la contribució personal al projecte. No s’hi inclouran
figures.
(teniu un exemple de format de resums a la web)

La participació en el Premi implica l’acceptació de les bases.

Imprès de Sol·licitud:
Juntament amb el resum cal emplenar la sol·licitud de participació que
trobaràs a www.gemmarr.com i enviar-la a premigrr@gmail.com.

Procés de Selecció:
Un cop tancada la convocatòria, un jurat format per investigadors i
professors universitaris decidirà quins resums tenen la qualitat necessària
per a ser presentats públicament. El 15 d’abril del 2014 es publicarà a
www.gemmarr.com el nom dels estudiants seleccionats.

Presentacions:
Les presentacions seran en format Power Point. Els dies 6 i 7 de maig es
realitzaran les ponències de 10 minuts de duració i 5 minuts per a
preguntes del jurat i dels assistents.

Premis i lliurament de Premis:
S’adjudicaran 3 premis
• 1r Premi 1000 euros (lliurat per Encarna Romero Buiza, mare de
Gemma Rosell i Romero)
• 2n Premi 500 euros (lliurat per la Fundació Acadèmia de
Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears)
• 3r Premi 300 euros (lliurat per l’Associació d’Estudiants de
Ciències de la Salut , AECS)
a les tres millors presentacions del congrés. El Premi es pot declarar
desert.
Els premis es lliuraran a Barcelona el dia 8 de Maig de 2014.

Crèdits de lliure elecció/Reconeixement acadèmic:
La participació com a oient i com a ponent està convalidada amb crèdits
de lliure elecció i/o reconeixement acadèmic a les diferents universitats
de parla catalana.
Vols saber si la teva universitat et dóna crèdits? Vés a
www.gemmarr.com
Estudiants UAB: per obtenir els crèdits de lliure elecció cal ser membre
de Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut (AECS)

Publicació d’un article del treball guanyador:
Els estudiants guanyadors tindran l’oportunitat de publicar un article
sobre el tema de la seva investigació a la revista de la Societat Catalana
de Biologia.

La pàgina web del Premi és www.gemmarr.com
Recorda que t’has de registrar tant en cas de
participació com a oient o com a ponent.

Guanyadores/rs IX Edició Premi Gemma Rosell i Romero:
1r premi:
2n premi:
3r premi:

ELISABET FIGUEROLA BOU. UB.
RICARDO PARICIO MONTESINO. UAB.
NOEMÍ LAMONJA VICENTE. UB.

Amb la col·laboració de:
Hermelo Art by Ismaïl Hermelo
www.ismailhermelo.com

VI SETMANA DE LA RECERCA

6,7,8 de maig de 2014

Facultat Medicina, UB c/ Casanova 143, Aula Magna
Un projecte d’AECS amb el suport de:
Universitat de Barcelona – Facultat de Medicina
Universitat Autònoma de Barcelona– Facultat de Medicina
Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears
Societat Catalana de Biologia

