REGULAMIN PRZYZNAWANIA GRANTÓW SZKOLENIOWYCH
NA XII KONFERENCJĘ SZKOLENIOWĄ
POLSKIEGO TOWARZYSTWA ALERGOLOGICZNEGO
1. O grant szkoleniowy mogą ubiegać się tylko i wyłącznie Członkowie Polskiego Towarzystwa
Alergologicznego.
2. Spośród nadesłanych aplikacji PTA przyzna 2 granty szkoleniowe dla tych aplikujących, którzy
otrzymają najwyższą punktację. Grant obejmuje uczestnictwo w Konferencji (fee) oraz
zakwaterowanie w Wiśle w dniach 22-25 kwietnia 2020 roku podczas trwania XII Konferencji
Szkoleniowej PTA. Opłatę rejestracyjną wnosi PTA. Miejsce zakwaterowania określa PTA.
3. Kryteria bezwzględnie konieczne do zgłaszania aplikacji: wiek 35 lat lub mniej.
4. Kryteria przyznawania grantów szkoleniowych na XII Konferencję Szkoleniową PTA według
punktacji przedstawiają się następująco:
Lp.

Cecha

Ilość punktów

1

Pierwszy autor pracy oryginalnej z zakresu alergii, astmy i chorób
powiązanych*

20

2

Współautor pracy oryginalnej z zakresu alergii, astmy i chorób
powiązanych*

10

3

Pierwszy autor pracy poglądowej z zakresu alergii, astmy i chorób
powiązanych*

10

4

Współautor pracy poglądowej z zakresu alergii, astmy i chorób
powiązanych*

5

5

Pierwszy autor doniesienia zjazdowego z zakresu alergii, astmy i chorób
powiązanych prezentowanego na konferencji, zjeździe, kongresie: EAACI,
AAAAI, ERS, ATS w 2019 r.

10

6

Współautor doniesienia zjazdowego z zakresu alergii, astmy i chorób
powiązanych prezentowanego na konferencji, zjeździe, kongresie: EAACI,
AAAAI, ERS, ATS w 2019 r.

5

7

Działalność naukowo-badawcza z zakresu alergologii i chorób
powiązanych - opis prowadzonych badań naukowych (podstawy
teoretyczne, cele pracy, hipotezy, materiał, metody), min. 500 znaków,
max. 1500 znaków*

10

8

Wiek ≤ 30 lat

5

9

Członek Sekcji Młodych PTA

10

10

Członek PTA od 3 lat z opłaconymi składkami

5

11

Studia doktoranckie

10

12

W trakcie specjalizacji z alergologii

5

13

Ukończona specjalizacja z alergologii

5

*dotyczy prac naukowych, prac badawczych, prac laboratoryjnych, prac doświadczalnych, abstraktów, artykułów, publikacji
i doniesień zaprezentowanych w 2 kolejnych latach poprzedzających Konferencję.

5. Kandydaci do 15 marca 2020 roku zgłaszają swoje aplikacje zawierające niezbędne
załączniki:
• wzór aplikacji dostępny w informacji o grancie
• kserokopię dowodu osobistego,
• krótkie CV,
• zaświadczenie o członkostwie PTA, które jednocześnie potwierdza regularnie opłacane
składki (zaświadczenie można pobrać w wersji elektronicznej w Strefie Członkowskiej na
stronie www.pta.med.pl po zalogowaniu),
• kserokopię opublikowanych prac i streszczeń doniesień zjazdowych,
• dokument potwierdzający bycie studentem na studiach doktoranckich (jeśli dotyczy).
O przyjęciu aplikacji decyduje data stempla pocztowego.
PTA zastrzega sobie prawo do weryfikacji nadesłanych dokumentów i przedłożonych zaświadczeń.
Aplikacje o grant szkoleniowy, w formie wydrukowanej wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami
w kopercie opatrzonej adnotacją „GRANTY PTA NA XII KONFERENCJĘ SZKOLENIOWĄ PTA”, powinny
być przesłane na adres siedziby PTA:

Zarząd Główny PTA
ul. Kopcińskiego 22
90- 153 Łódź
6. Polskie Towarzystwo Alergologiczne do dnia 1 kwietnia 2020 roku na stronie internetowej
www.pta.med.pl opublikuję listę osób, którym zostały przyznane granty na XII Konferencję
Szkoleniową PTA.
7. Z dniem podpisania Regulaminu zostaje podany do publicznej wiadomości. Regulamin
przyznawania grantów szkoleniowych opublikowany jest w całości wraz z kryteriami na
stronie internetowej www.pta.med.pl.
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

