Programa Impuls de la Facultat de Medicina de la UdL‐2021
‐ Grau de Ciències Biomèdiques‐

El Programa Impuls de la Facultat de Medicina neix el 2015 amb la voluntat de contribuir a la
inserció laboral dels millors estudiants del grau de Ciències Biomèdiques de la UdL, gràcies a la
dotació econòmica de la UdL (“Programa d'accions per a l’impuls del prestigi acadèmic i social
dels estudis oficials”) i de la Facultat de Medicina. El programa convida els/les dos/dues
alumnes amb els dos millors expedients acadèmics de cada promoció que hagin realitzat el
Pràcticum en un centre de la UdL a presentar els resultats del seus treballs de recerca
obtinguts durant el Pràcticum del grau i defensats en el Treball Final de Grau (TFG), en un
congrés científic nacional.
D’aquesta manera, els estudiants tindran oportunitat d’exposar i discutir els seus resultats
experimentals en una atmosfera científica del màxim nivell. El premi facilitarà el contacte i la
relació de l’estudiant amb investigadors del seu àmbit experimental i complementarà la seva
formació continuada de cara a inserir‐lo en el món professional. La UdL, a la vegada, dóna
publicitat als millors treballs experimentals realitzats pels alumnes del grau en grups i centres
de la UdL.

Condicions per a l’assistència al congrés subvencionada per la UdL:
1. L’estudiant haurà de fer una presentació (format pòster o comunicació oral) amb els
resultats del seu TFG.
2. L’estudiant de grau serà el primer firmant de la comunicació presentada al congrés i indicarà
degudament la seva doble afiliació, al laboratori on s’hagi realitzat la recerca i a la seva facultat
(Facultat de Medicina de la UdL).
3. Preferiblement, l’assistència al congrés es realitzarà durant l’any de finalització del darrer
curs acadèmic.
4. El finançament de les despeses serà agraït en l’apartat Acknowledgements (Programa
Impuls‐UdL), tant en el resum científic com en el pòster o comunicació.
5. L’estudiant es compromet a fer‐nos arribar material gràfic de la presentació i còpia del
resum i pòster presentats.
6. La dotació econòmica del premi no inclou despeses d’acompanyants.

