Удружење за дијабетес Србије
Расписујe
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ 8 СТИПЕНДИЈА
ЗА УЧЕШЋЕ НА 54. ГОДИШЊЕМ САСТАНКУ
ЕВРОПСКЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ ЗА СТУДИЈЕ О ДИЈАБЕТЕСУ (ЕАСД)
БЕРЛИН, НЕМАЧКА, 1-5.10.2018.

1. Карактеристике стипендије
Појединачна стипендија подразумева:
- котизацију,
- путне трошкове,
- смештај.
Стипендија се реализује у организацији Удружења за дијабетес Србије.
2. Услови конкурса
Право на учешће на конкурсу имају доктори медицине
-

-

-

запослени у здравственој или научној установи који се првенствено баве
пословима дијагностиковања, лечења и превенције шећерне болести на
територији Републике Србије;
учесници најмање 2 семинара континуиране медицинске едукације из области
дијабетеса у последње 2 године или
специјалисти односно специјализанти на специјализацији из интерне медицине,
односно супспецијализацији из ендокринологије или
магистри или полазници магистарских студија, доктори наука или полазници
докторских студија из области ендокринологије/дијабетолоије или
аутори/коаутори најмање једног рада из области дијабетологије у часопису
индексираном на JCR у последње две године
са активним знањем енглеског језика.

Предност имају кандидати
- којима је прихваћен рад у коме је први аутор за презентацију на Конгресу;
- који имају академско или научно звање;

3. Документација треба да садржи:
-

-

-

биографију са детаљним подацима (адреса, број телефона, електронска
адреса, списак радова) и подацима о испуњењу услова односно предности на
конкурсу ;
писмо препоруке надлежног руководиоца из установе запослења које ће
садржати сагласност за учешће на конкурсу и потврду испуњења услова
односно предности на конкурсу;
потврду о прихваћеном раду за презентацију на Конгресу
потврду о активном знању енглеског језика.

4. Избор кандидата
Конкурс расписује Удружење за дијабетес Србије.
Избор кандидата обавиће Комисија Удружења за дијабетес Србије.
Кандидати ће о резултатима конкурса бити обавештени путем електронске поште.
5. Пријаве са комплетном документацијом достављају се електронском поштом на
адресу easd.konkurs.uds@gmail.com , или лично односно поштом на адресу:
Удружење за дијабетес Србије, Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести
метаболизма, улица Др Суботића 13, 11000 Београд, са напоменом за конкурс
Удружења за дијабетес Србије.
Рок за пријаву је 5. јули 2018. године.
Сва детаљнија обавештења можете добити на броју (011) 3639702, или путем
електронске поште на наведену адресу.
Захвалност:
Конкурс се реализује на основу едукационог гранта компаније Eli Lilly (Suisse) S.A.

Председник
Удружења за дијабетес Србије
Проф др Небојша М. Лалић

