Podmínky pro žádosti o stipendia SČP ČLS JEP na Pannonský kongres (16.-19.5.2018)

Podmínky pro podání žádosti o stipendium SČP ČLS JEP jsou následující:
1. Výše stipendia je 7000,- kč na osobu. Vzhledem k omezenému množství finančních prostředků je
stipendium plánováno jako podpůrné, zbylé finanční prostředky si musí každý účastník, který
stipendium obdrží, zajistit z jiných zdrojů.
2. O stipendium mohou požádat pouze členové SČP ČLS JEP (žadatel musí být přijat před datem
žádosti). Aktivní účast není pro podání žádosti nezbytná, bude však bonifikována (viz systém
hodnocení níže). V případě aktivní účasti (přihlášené sdělení – přednáška, poster, předsedání sekce)
se k žádosti přiloží abstrakt sdělení.
3. O stipendium mohou požádat pouze členové SČP ČLS JEP, kteří mají zaplacené členské příspěvky
SČP za celé období svého členství ke dni podání žádosti.
4. Žádost musí obsahovat krátký odborný životopis s kontaktními údaji (tel. číslo, e-mailová adresa) a
s publikační aktivitou v posledních 2 letech, včetně seznamu sdělení na českých a česko-slovenských
sjezdech patologie.
5. Při převisu poptávky bude aplikován systém bonifikace a malifikace (viz kritéria níže).
6. Deadline pro podání žádostí je: 31. 3. 2018 ve 24:00 hod. Později podané žádosti nelze akceptovat.
7. O stipendium se žádá elektronicky, veškeré výše uvedené materiály zašlete e-mailem na adresu
fabian@mou.cz
8. Byla ustanovena komise pro výběr uchazečů o stipendia – Fabian, Matěj, Laco.
9. Konečné rozhodnutí o přidělení stipendia probíhá hlasováním výboru SČP ČLS JEP. 11. Na udělení
stipendia není nárok. Výbor SČP ČLS JEP rozhodne o udělení stipendií do 10.4. 2018 a žadatele
vyrozumí elektronicky.

Systém bonifikace a malifikace
Aktivní účast: 4 bonusy
Absolvent v přípravě na kmen: 1 bonus
Absolvent kmene v přípravě na atestaci: 2 bonus
Úspěšné absolvování atestace v posledních 5 letech: 2 bonusy
Věk do 35 let: 2 bonusy
Původní článek v časopise s IF v posledních 2 letech (1. autor): 2 bonusy
Původní článek v recenzovaném časopise v posledních 2 letech (1. autor): 1 bonus
Přednáška/poster na tuzemském sjezdu SČP JEP v posledních 2 letech (1. autor): 1 bonus
Získání stipendia SČP JEP v posledních 2 letech: 2 malusy
Žádný původní článek v recenzovaném časopise v posledních 2 letech (1. autor): 1 malus

