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1. MILLOR PUBLICACIÓ CIENTÍFICA DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE 
 
S’atorgaran  dos  premis  de  500  (cinc-cents)  euros    als  millors  artcles  cientícs  originals, 

publicats durant l'any 2019 i paginats en número regular de les revistes durant aquest any. 

 
 
Bases de la convocatòria: 
 
Podran optar a aquest premi els candidats que compleixin els següents requisits: 

 
1.  Tots els investgadors, sense límit d’edat.  Dels dos premis que s’atorgaran, al menys un 

serà per a un investgador d’edat igual o inferior a 45 anys. 

2.  El candidat ha de tenir vinculació laboral actva am9 l’Hospital Universitari de Bellvitge.  

3.  El candidat ha de fgurar com a primer autor o “corresponding author”, de manera que 

quedi 9en expressat el lideratge de l'artcle per part del l’Hospital Universitari de Bellvitge. 

4.  No s'acceptaran revisions ni casos clínics. 

5.  L’artcle ha d’haver-se publicat en revistes del primer quartl. Cal aportar factor d’impacte i 

àrea de la revista, i nº de cites de la pu9licació. 

6.  Es  valorarà  positvament  que  l’artcle  vagi  acompanyat  d’editorial  o  sigui  portada  de  la 

revista. 

7.  Per optar a aquesta convocatòria cal enviar l'artcle original en PDF (i l’editorial si s’escau) 

a la 9ústa de correu de la secretaria del Comitè de Recerca de l’HUB 

(comiterecerca@bellvitgehospital.cat) abans del  2 d’octu9re de 2020. 
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2. MILLOR TESI DOCTORAL PRESENTADA A L’HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE 
 
S'atorgarà  un  premi  de  1.000  (mil)  euros  a  la  millor  tesi  doctoral  presentada  a  l’Hospital 

Universitari de Bellvitge durant el 2019. 

 

Bases de la convocatòria: 

 

Podran optar a aquest premi els candidats que compleixin els següents requisits: 

 

1.  Tesis doctorals presentades durant el 2019, i que el seu doctorand o el seu director de 

tesi tnguin vinculació la9oral actva am9 l’Hospital Universitari de Bellvitge. 

2.  El doctorand ha d'acreditar formació sanitària especialitzada (MIR, FIR, PIR…) o 

d’infermeria, o  haver tngut  vinculació la9oral actva am9 la insttució durant la 

realització de tota la tesi doctoral. 

3.  El tema de la tesi serà d'àmbit clínic i/o translacional. 

4.  Presentació de la tesi per artcles i/o clàssica, que hagi generat publicacions. Es valorarà 

positvament l'esment internacional (caldrà adjuntar justícant). 

5. Per optar a aquesta convocatòria cal fer arribar un exemplar de la tesi en PDF a la bústa 

de correu de la secretaria del Comitè de Recerca de l’HUB 

(comiterecerca@bellvitgehospital.cat  o  jaumandreu@bellvitgehospital.cat)  abans  del  2  

d‘octu9re de 2020. 

 

Els guanyadors dels premis hauran de presentar els resultats del seu treball a la Sessió de 

Recerca que tndrà lloc el 22 de desembre del 2020. 
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