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INFERMERIA

BECA REALIZACIÓN TESIS DOCTORAL SOBRE ENFERMERÍA
FAMILIAR Y COMUNITARIA

La Càtedra d'Infermeria Familiar i Comunitària, amb el propòsit de
donar suport i distingir la investigació en Infermeria Familiar i
Comunitària convoca la Beca per a la realització de tesi doctoral sobre
Infermeria Familiar i Comunitària.

La Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria, con el propósito de
apoyar y distinguir la investigación en Enfermería Familiar y
Comunitaria convoca la Beca para la realización de Tesis Doctoral
sobre Enfermería Familiar y Comunitaria.

La Beca per a la realització de tesi doctoral sobre Infermeria Familiar i
Comunitària ha de regir-se per les bases següents:

La Beca para la realización de Tesis Doctoral sobre Enfermería
Familiar y Comunitaria ha de regirse por las bases que a continuación
se detallan:

OBJECTIU

OBJETIVO

Fomentar i donar suport a la investigació sobre Infermeria Familiar i
Comunitària en el període de realització d'una tesi doctoral (màxim 3
anys a temps complet i de 5 anys a temps parcial).

Fomentar y apoyar la investigación sobre Enfermería Familiar y
Comunitaria en el periodo de realización de una Tesis Doctoral
(máximo 3 años a tiempo completo y de 5 años a tiempo parcial).

REQUISITS

REQUISITOS

Poden accedir a aquesta beca:

Pueden acceder a esta beca:

Les persones doctorandes que es troben en el període de realització
de la tesi doctoral i que aquesta siga sobre Infermeria Familiar i
Comunitària, amb independència del model de tesi que s'estiga
desenvolupant (clàssica o per compendi).

Doctorandas/os que se encuentren en el periodo de realización de su
Tesis Doctoral y que la misma sea sobre Enfermería Familiar y
Comunitaria, con independencia del modelo de tesis que esté
desarrollando (clásica o por compendio).

NATURA

NATURALEZA

La beca serà:

La beca será:

- 6.000 € per a la doctoranda o el doctorand que resulte triada o triat,
per a tot el període de realització de la tesi doctoral. Aquesta quantitat
s'assignarà com es detalla:

- 6000 € para la/el doctoranda/o que resulte elegida/o, para todo el
periodo de realización de la Tesis Doctoral. Esta cantidad se asignará
como se detalla:

3.000 € quan es notifique la concessió de la beca.

3000 € cuando se notifique la concesión de la beca.

3.000 € quan defense la tesi.

3000 € cuando se defienda la Tesis.

MARC LEGAL I PRESSUPOSTARI

MARCO LEGAL Y PRESUPUESTARIO

La dotació màxima destinada a aquesta convocatòria és de 3.000 € i
es troba consignada en l'orgànica 32.60.4B.00.01 del pressupost de
la Càtedra d'Infermeria Familiar i Comunitària. L'execució d'aquesta
dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la UA.

La dotación máxima destinada a esta convocatoria es de 3000 € y se
encuentra consignada en la orgánica 32.60.4B.00.01 del presupuesto
de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria. La ejecución de
dicha dotación está supeditada a la disponibilidad de liquidez de la UA.

La dotació assignada a cada beca s'ha d'ajustar, en els principis
bàsics, al que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; a l'Ordre 3/2017, de 31 de maig de la Conselleria de
Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la
Generalitat Valenciana , que estableix les bases reguladores per a la
concessió de subvencions en matèria de cooperació i a les
regulacions, requisits i termes establerts per les normes de
funcionament intern de la UA i al que estableix aquesta convocatòria.

La dotación asignada a cada beca se ajustará, en sus principios
básicos, a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones; a la Orden 3/2017, de 31 de mayo de la
Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y
Cooperación de la Generalitat Valenciana , que establece las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de
cooperación y a las regulaciones, requisitos y términos establecidos
por las normas de funcionamiento interno de la UA y a lo que esta
convocatoria establece.

1

Documento generado automáticamente el día 31/01/2019 12:40:42. Este documento consta de 6 páginas.
Document generat automàticament el dia 31/01/2019 12:40:42. Aquest document consta de 6 pàgines.
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=5076.pdf

BOUA - Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant
BOUA - Boletín Oficial de la Universidad de Alicante

31 de gener de 2019
31 de enero de 2019

CRITERIS DE CONCESSIÓ

CRITERIOS DE CONCESIÓN

Aquest document estableix el barem que la comissió utilitza per a la
concessió d'una beca per a la Realització de Tesi Doctoral sobre
Infermeria Familiar i Comunitària concedida per la Càtedra
d'Infermeria Familiar i Comunitària. Els conceptes que cal valorar són:

El presente documento establece el baremo que la comisión para la
concesión de una beca para la Realización de Tesis Doctoral sobre
Enfermería Familiar y Comunitaria concedida por la Cátedra de
Enfermería Familiar y Comunitaria. Los conceptos a valorar son:

1. Formació acadèmica.

1. Formación académica.

2. Experiència investigadora.

2. Experiencia investigadora.

3. Experiència professional.

3. Experiencia profesional.

4. Altres mèrits.

4. Otros méritos.

Criteris de valoració dels mèrits al·legats d'acord amb els quatre
apartats bàsics

Criterios de valoración de los méritos alegados en función de los
cuatro apartados básicos

1. Formació acadèmica (100 punts):

1. Formación académica (100 puntos):

1.1. Expedient acadèmic global de la titulació (màxim 32 punts).

1.1. Expediente académico global de la titulación (máximo 32 puntos).

S'aplicarà la nota mitjana oficial de l'expedient acadèmic, avaluada
sobre 10, de la titulació finalitzada amb major vinculació al perfil de la
beca. La nota mitjana així obtinguda es multiplicarà pel factor 3,2.

Se aplicará la nota media oficial del expediente académico, evaluada
sobre 10, de la titulación finalizada con mayor vinculación al perfil de la
beca. La nota media así obtenida se multiplicará por el factor 3,2.

1.2. Expedient acadèmic específic de la titulació (màxim 64 punts).
S'aplicarà la nota mitjana, avaluada sobre 10, d'aquelles assignatures
específiques de l'expedient acadèmic de la titulació finalitzada amb
més vinculació al perfil de la beca. La nota mitjana així obtinguda es
multiplicarà pel factor 6,4.

1.2. Expediente académico específico de la titulación (máximo 64
puntos). Se aplicará la nota media, evaluada sobre 10, de aquellas
asignaturas específicas del expediente académico de la titulación
finalizada con mayor vinculación al perfil de la beca. La nota media así
obtenida se multiplicará por el factor 6,4.

1.3. Especialitat d'Infermeria Familiar i Comunitària (màxim 28 punts).

1.3. Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria (máximo 28
puntos).

1.4. Cursos universitaris oficials de postgrau (màxim 12 punts).

1.4. Cursos universitarios oficiales de postgrado (máximo 12 puntos).

Es valorarà un màxim de 0,2 punts per cada crèdit en cursos oficials
de postgrau.

Se valorará un máximo de 0,2 puntos por cada crédito en cursos
oficiales de postgrado.

1.5. Altres titulacions universitàries afins diferents de la considerada
en l'apartat 1.1 (màxim 12 punts).

1.5. Otras titulaciones universitarias afines distintas a la considerada
en el apartado 1.1 (máximo 12 puntos).

1.6. Altres mèrits relacionats amb la formació acadèmica no inclosos
en els apartats anteriors (màxim 8 punts).

1.6. Otros méritos relacionados con la formación académica no
incluidos en los apartados anteriores (máximo 8 puntos).

2. Experiència investigadora (100 punts):

2. Experiencia investigadora (100 puntos):

2.1. Publicacions científiques (llibres, capítols de llibres i publicacions
en revistes periòdiques) i patents internacionals en explotació (màxim
38 punts).

2.1. Publicaciones científicas (libros, capítulos de libros y
publicaciones en revistas periódicas) y patentes internacionales en
explotación (máximo 38 puntos).

2.2. Contribucions a congressos i conferències científiques (màxim 17
punts).

2.2. Contribuciones a congresos y conferencias científicas (máximo 17
puntos).

2.3. Participació en projectes d'investigació obtinguts en
convocatòries públiques i/o contractes d'investigació amb empreses o
amb l'administració (màxim 13 punts).

2.3. Participación en proyectos de investigación obtenidos en
convocatorias públicas y/o contratos de investigación con empresas o
con la administración (máximo 13 puntos).

2.4. Beques d'investigació i estades en altres universitats i centres de
recerca realitzades amb posterioritat a la finalització dels estudis
(màxim 12 punts).

2.4. Becas de investigación y estancias en otras universidades y
centros de investigación realizadas con posterioridad a la finalización
de los estudios (máximo 12 puntos).

Les beques d'investigació obtingudes en convocatòries públiques es
valoraran amb un factor 2 davant de les obtingudes per adjudicació
directa.

Las becas de investigación obtenidas en convocatorias públicas se
valorarán con un factor 2 frente a las obtenidas por adjudicación
directa.
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Cada mes de gaudi de beca d'investigació o d'estada es valorarà amb
un màxim de 0,6 punts.

Cada mes de disfrute de beca de investigación o de estancia se
valorará con un máximo de 0,6 puntos.

2.5. Altres mèrits rellevants d'investigació no inclosos en els apartats
anteriors (màxim 4 punts).

2.5. Otros méritos relevantes de investigación no incluidos en los
apartados anteriores (máximo 4 puntos).

3. Experiència professional (100 punts):

3. Experiencia profesional (100 puntos):

3.1. Anys d'exercici professional (màxim 65 punts).

3.1. Años de ejercicio profesional (máximo 65 puntos).

Activitats professionals que tinguen relació amb la beca. Es computarà
un màxim de 13 punts per any d'activitat professional a temps complet
i fraccions proporcionals si és a temps parcial.

Actividades profesionales que guarden relación con la beca. Se
computará un máximo de 13 puntos por año de actividad profesional a
tiempo completo y fracciones proporcionales si es a tiempo parcial.

3.2. Categoria i grau de responsabilitat en el lloc de treball (màxim 35
punts).

3.2. Categoría y grado de responsabilidad en el puesto de trabajo
(máximo 35 puntos).

4. Altres mèrits rellevants (100 punts):

4. Otros méritos relevantes (100 puntos):

4.1. Coneixement de l'anglès (màxim 50 punts).

4.1. Conocimiento del inglés (máximo 50 puntos).

Els nivells d'anglès es valoraran segons la certificació expedida per
organisme oficial acreditat i d'acord amb l'escala següent: Nivell B1
(12,5 punts); Nivell B2 (25 punts); Nivell C1 (37,5 punts), i Nivell C2
(50 punts).

Los niveles de inglés se valorarán según la certificación expedida por
Organismo Oficial Acreditado y en base a la siguiente escala: Nivel B1
(12,5 puntos); Nivel B2 (25 puntos); Nivel C1 (37,5 puntos), y Nivel C2
(50 puntos).

4.2. Altres aspectes no previstos en els apartats anteriors (màxim 50
punts)

4.2. Otros aspectos no contemplados en los apartados anteriores
(máximo 50 puntos)

Es valoraran aspectes com premis i distincions, gestió serveis
d'infermeria familiar i comunitària, coneixement d'altres idiomes. Per a
baremar aquests apartats, la comissió tindrà en compte amb caràcter
general els principis següents:

Se valorarán aspectos como premios y distinciones, gestión servicios
de enfermería familiar y comunitaria, conocimiento de otros idiomas.
Para la baremación de estos apartados, la comisión tendrá en cuenta
con carácter general los siguientes principios:

- Cadascun dels mèrits serà valorat en un sol concepte.

- Cada uno de los méritos será valorado en un solo concepto.

- Si algun dels sol·licitants sobrepassa la màxima puntuació establerta
en qualsevol dels apartats o subapartats considerats s'establirà un
criteri de proporcionalitat entre les puntuacions de tots els sol·licitants.
És a dir, al sol·licitant que sobrepasse la màxima puntuació en un
apartat li serà atorgada la puntuació màxima en aquest apartat,
mentre que la puntuació de la resta de sol·licitants es farà de forma
proporcional. Per això, tant la puntuació aconseguida en cadascun
d'aquests apartats, com la puntuació total aconseguida en el concurs
ha de considerar-se únicament i exclusiva com una mesura relativa
establerta pel que fa a la resta dels candidats del mateix concurs.

- En el caso de que alguno de los solicitantes sobrepase la máxima
puntuación establecida en cualquiera de los apartados o
subapartados considerados se establecerá un criterio de
proporcionalidad entre las puntuaciones de todos los solicitantes. Es
decir, al solicitante que sobrepase la máxima puntuación en un
apartado se le otorgará la puntuación máxima en dicho apartado,
mientras que la puntuación del resto de solicitantes se hará de forma
proporcional. Por ello, tanto la puntuación conseguida en cada uno de
estos apartados, como la puntuación total alcanzada en el concurso
ha de considerarse única y exclusivamente como una medida relativa
establecida con respecto al resto de los candidatos del mismo
concurso.

- La comissió haurà de valorar cada mèrit al·legat d'acord amb el grau
d'afinitat d'aquest amb la beca. Amb aquesta finalitat, i un cop valorat
un mèrit, aquest es multiplicarà per un coeficient corrector d'acord
amb l'afinitat que tinga amb la plaça o l'àrea de coneixement a què
aquesta siga adscrita, d'acord amb els criteris següents:

- La comisión deberá puntuar cada mérito alegado en función de
grado de afinidad con la beca. A estos efectos, y una vez valorado
mérito, éste se multiplicará por un coeficiente corrector en función
su afinidad con la plaza o el área de conocimiento a la que ésta
adscriba, de acuerdo con los siguientes criterios:

· Grau d'afinitat complet (totalment emmarcat en el context de la
beca): 1

· Grado de afinidad completo (totalmente enmarcado en el contexto de
la beca): 1

· Grau d'afinitat alt (molt afí a la beca): 0,8

· Grado de afinidad alto (muy afín a la beca): 0,8

· Grau d'afinitat mitjà (afí a la beca): 0,4

· Grado de afinidad medio (afín a la beca): 0,4

· Grau d'afinitat baix (poc afí a la beca): 0,2

· Grado de afinidad bajo (poco afín a la beca): 0,2

· Grau d'afinitat nul (no hi ha afinitat amb la beca): 0.

· Grado de afinidad nulo (no existe afinidad con la beca): 0.

Tots els mèrits presentats hauran de ser avalats amb documentació
acreditativa d'aquests per poder ser valorats.

Todos los méritos presentados deberán ser avalados con
documentación acreditativa de los mismos para poder ser valorados.

Els mèrits corresponents a l'apartat 4.1 no es veuran afectats per
aquests coeficients correctors, és a dir, la valoració d'aquest apartat

Los méritos correspondientes al apartado 4.1 no se verán afectados
por estos coeficientes correctores, es decir, la valoración de este
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es farà exclusivament d'acord amb el que estableix aquest.

apartado se realizará exclusivamente conforme a lo establecido en el
mismo.

FORMALITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

FORMALIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES

Per a les persones doctorandes, la candidatura s'ha de formalitzar
mitjançant la presentació dels documents que a continuació es
relacionen.

Para las/os Doctorandas/os, la candidatura deberá formalizarse
mediante la presentación de los documentos que a continuación se
relacionan.

La memòria del projecte, s'haurà de presentar en format A 4 per una
cara, doble espai, amb font Arial i mida de text de 10 punts.

La memoria del proyecto, deberá ser presentada en tamaño A 4 por
una cara, doble espacio, fuente Arial y tamaño de texto de 10 puntos.

- Memòria del projecte de tesi doctoral: segons l'estructura habitual de
les tesis doctorals, que incloga a més un apartat on es faça una
valoració de la importància i de l'impacte possible en l'àrea de la
Infermeria Familiar i Comunitària: títol, resum (màxim 300 paraules ),
antecedents i estat actual del tema (màxim 1.500 paraules), objectius,
hipòtesis, metodologia (màxim 1.500 paraules), importància i possible
impacte en l'àrea de la Infermeria Familiar i Comunitària, pla de treball
i nom de les autores o autors, filiació i breu currículum vitae dels
directors o de les directores de la tesi i la seua autorització per a
presentar la candidatura.

- Memoria del proyecto de Tesis Doctoral: según la estructura habitual
de las Tesis Doctorales, incluyendo además un apartado donde se
realice una valoración de la importancia y del posible impacto en el
área de la Enfermería Familiar y Comunitaria: título, resumen (máximo
300 palabras), antecedentes y estado actual del tema (máximo 1.500
palabras), objetivos, hipótesis, metodología (máximo 1.500 palabras),
importancia y posible impacto en el área de la Enfermería Familiar y
Comunitaria, plan de trabajo y nombre/es de las/os, filiación y breve
curriculum vitae de las/os directoras/es de la Tesis y su autorización a
presentar la candidatura.

- Currículum Vitae de la persona sol·licitant en què es ressalten les
aportacions a l'àrea de coneixement o d'activitat professional de la
Infermeria Familiar i Comunitària.

- Curriculum Vitae del/la solicitante en el que se resalten las
aportaciones al área de conocimiento o de actividad profesional de la
Enfermería Familiar y Comunitaria.

Les candidatures s'han de presentar en Registre General o Auxiliars
de la Universitat d'Alacant:

Las candidaturas deben ser presentadas en Registro General o
Auxiliares de la Universidad de Alicante:

REGISTRE GENERAL UNIVERSITAT D'ALACANT

REGISTRO GENERAL UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Universitat d'Alacant

Universidad de Alicante

Ap. 99 - 03080 Alacant

Ap 99 - 03080 Alicante

En el sobre s'indicarà clarament:

En el sobre se indicará claramente:

CÀTEDRA D'INFERMERIA FAMILIAR I COMUNITÀRIA

CÁTEDRA DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA

«BECA D'INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA FAMILIAR I COMUNITÀRIA»

"BECA DE INVESTIGACIÓN
COMUNITARIA"

Departament d'Infermeria Comunitària, Medicina Preventiva i Salut
Pública i Història de la Ciència

Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y
Salud Pública e Historia de la Ciencia

Els treballs que opten al premi hauran de ser enviats així mateix per
correu electrònic en format PDF al correu electrònic següent:

Los trabajos que opten al premio deberán ser enviados así mismo por
correo electrónico en formato PDF al siguiente correo de email:

catedraefyc@gmail.com.

catedraefyc@gmail.com

La no recepció dels documents per aquesta via implicarà l'exclusió de
la convocatòria.

La no recepción del/los documento/os por dicha vía supondrá la
exclusión de la convocatoria.

La participació en
d'aquestes bases.

La participación en esta convocatoria implica la aceptación de las
presentes bases.

aquesta

convocatòria

implica

l'acceptació

EN

ENFERMERÍA

FAMILIAR

Y

TERMINI DE PRESENTACIÓ

PLAZO DE PRESENTACIÓN

El termini de presentació de candidatures serà de l'1 de maig al 31 de
maig del 2019.

El plazo de presentación de candidaturas será del 1 de mayo al 31 de
mayo de 2019.

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

COMISIÓN DE SELECCIÓN
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Té com a competència avaluar les sol·licituds presentades i establir
l'ordre de prelació dels candidats i les candidates participants.

Tiene como competencia evaluar las solicitudes presentadas y
establecer el orden de prelación de los candidatos y candidatas
participantes.

Els premis seran determinats per un jurat format per:

Los premios serán determinados por un Jurado compuesto por:

El director de la Càtedra d'Infermeria Familiar i Comunitària, que
actuarà com a president. Actuaran com a vocals, un representant de
Ribera Salut amb grau de doctor, un representant de l'Associació
d'Infermeria Comunitària (AEC) amb grau de doctor, que actuarà com
a secretari, que faran la selecció i la valoració de les persones
candidates, i en justificaran els mèrits d'acord amb la documentació
aportada.

El Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria, que
actuará como Presidente. Actuarán como vocales, un representante
de Ribera Salud con grado de Doctor, un representante de la
Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) con grado de Doctor,
que actuará como Secretario, que realizarán la selección y valoración
de las/os candidatas/os justificando sus méritos en base a la
documentación aportada.

La beca es concedirà per consens (unanimitat) o, si escau majoria
simple. En cas d'empat decidirà el vot de la presidència.

La beca se concederá por consenso (unanimidad) o en su caso
mayoría simple. En caso de empate el voto de la Presidencia decidirá.

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

La beca serà concedida per la Càtedra d'Infermeria Familiar i
Comunitària, d'entre la terna de candidats proposats pel jurat. El
premi es pot declarar desert.

La beca será concedida por la Cátedra de Enfermería Familiar y
Comunitaria, de entre la terna de candidatos propuestos por el Jurado.
El fallo del premio podrá declararse desierto.

La decisió del jurat es donarà a conèixer per part d'aquest a les
persones candidates i publicat en el web de la Càtedra d'Infermeria
Familiar i Comunitària.

El fallo del jurado se dará a conocer por parte de este a las/os
candidatas/os y publicado en la web de la Cátedra de Enfermería
Familiar y Comunitaria.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Les dades de caràcter personal aportades quedaran incloses en el
fitxer automatitzat corresponent d'aquesta Universitat, que es
compromet a no fer-ne un ús diferent d'aquell per al qual han sigut
sol·licitades, segons la resolució de la Universitat d'Alacant, de 17 de
desembre de 2002, per la qual es regula els fitxers automatitzats de
dades de caràcter personal (DOGV de 15 de gener de 2003).

Los datos de carácter personal aportados quedarán incluidos en el
fichero automatizado correspondiente de esta Universidad, que se
compromete a no hacer un uso distinto de aquel para el cual han sido
solicitados, según la resolución de la Universidad de Alicante, de 17 de
diciembre de 2002, por la que se regula los ficheros automatizados de
datos de carácter personal (D.O.G.V. de 15 de enero de 2003).

La Universitat d'Alacant preveu la possibilitat d'exercir els drets
d'accés, rectificació, supressió i, si escau, d'oposició, que preveuen
els articles 13, 14 i 15 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals; que
han de ser exercits, per escrit, davant de la Gerència d'aquesta
Universitat.

La Universidad de Alicante contempla la posibilidad de ejercer los
derechos de acceso, rectificación, supresión y, en su caso, de
oposición, que prevén los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Orgánica 3/
2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales; que deben ser ejercidos, por
escrito, ante la Gerencia de esta Universidad.

RECURSOS

RECURSOS

Contra aquesta convocatòria i els actes administratius que se'n
deriven, es pot interposar recurs d'alçada previst en els articles 121 i
122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de les publicacions o notificacions. Es podrà
interposar el recurs davant de l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant del rector com a òrgan competent.

Contra esta convocatoria y los actos administrativos que se deriven de
ella, podrá interponerse recurso de alzada previsto en los artículos
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente de sus publicaciones o
notificaciones. El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó
el acto que se impugna o ante el rector como órgano competente.

CONSIDERACIONS FINALS

CONSIDERACIONES FINALES

La persona becada haurà d'indicar en anuncis, informacions i/o
publicacions resultants de treballs o projectes de la seua tesi, posteriors a la resolució del jurat, com també en la defensa de la tesi i en
possibles publicacions o comunicacions científiques resultants de la
tesi que ha obtingut la «Beca per a la realització de tesi doctoral en
Infermeria Familiar i Comunitària»concedida per la Càtedra
d'Infermeria Familiar i Comunitària.

La/el becada/o deberá indicar en anuncios, informaciones y/o
publicaciones resultantes de trabajos o proyectos de su Tesis, posteriores a la resolución del Jurado, así como en la defensa de la Tesis
y en posibles publicaciones o comunicaciones científicas resultantes
de la Tesis que ha obtenido la "Beca para la realización de Tesis Doctoral en Enfermería Familiar y Comunitaria" concedida por la Cátedra
de Enfermería Familiar y Comunitaria.

Alacant, 31 de gener del 2019

Alicante, 31 de enero de 2019
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