Regulamin Stypendium PTChO dla chirurgów-onkologów z krajów Europy Środkowej i
Wschodniej

§ 1.
1. Zarząd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej jest corocznie fundatorem co najmniej
2 stypendiów przeznaczonych dla chirurgów praktykujących w wybranych krajach Europy
Środkowej i Wschodniej, zajmujących się leczeniem chorych na nowotwory złośliwe
2. Stypendia przyznawane są każdego roku, w którym odbywa się Zjazd PTChO
3. Lista krajów, w których praktykują chirurdzy mogący ubiegać się stypendium: Armenia,
Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Kirgizja, Litwa,
Łotwa, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina,
Uzbekistan, Węgry.
4. Intencją Zarządu jest, aby lista obejmowała kraje Europy Środkowej i Wschodniej, w których
szczególnie istotne jest pielęgnowanie wpływów kultury i nauki polskiej.
§ 2.
1. Na początku każdej kadencji Zarząd powołuje Zespół ds. Stypendium PTChO, którego
zadania obejmują:
a) aktywną promocję stypendium poprzez krajowe i zagraniczne Towarzystwa naukowe i
medyczne organizacje edukacyjne itp. (z pomocą Sekretariatu PTChO);
b) gromadzenie zgłoszeń (z pomocą Sekretariatu PTChO);
c) wstępną selekcję kandydatów i prezentację od 4 do 8 kandydatur Zarządowi, który
dokonuje ostatecznego wyboru co najmniej 2 stypendystów podstawowych i co najmniej 2
stypendystów rezerwowych;
d) przekazanie informacji o konieczności rezerwacji hotelu dla stypendystów na koszt Zarządu
PTChO oraz o zwolnieniu ich z opłaty zjazdowej i opłaty za bankiet organizatorowi
nadchodzącego zjazdu PTChO (z pomocą Sekretariatu PTChO);
e) prowadzenie korespondencji ze stypendystami oraz odrzuconymi kandydatami (z pomocą
Sekretariatu PTChO);
f) troska o podtrzymywanie kontaktu ze byłymi stypendystami w kolejnych latach oraz
promowanie wszystkich aktywności PTChO za ich pośrednictwem w regionach, w których
praktykują (z pomocą Sekretariatu PTChO).
2. W skład Zespołu wchodzi 4 członków PTChO wskazanych przez Zarząd.
3. Wyboru co najmniej 2 stypendystów podstawowych oraz co najmniej 2 rezerwowych
dokonuje Zarząd podczas posiedzenia odbywającego się w styczniu w roku kalendarzowym, w
którym odbywa się Zjazd PTChO.

§ 3.
1. Warunki ubiegania się o stypendium są następujące:
a) zgłoszenie do 31 grudnia roku poprzedzającego zjazd swojej kandydatury na odpowiednim
formularzu dostępnym na stronie www.ptcho.org.pl oraz stanowiącym załącznik do listów
powiadamiających o stypendium (załącznik A Regulaminu);
b) praktykowanie operacyjnego leczenia nowotworów w kraju znajdującym się na liście (§ 1.,
punkt 3);
c) wiek w roku odbywania się Zjazdu nie przekraczający 45 lat.
2. Stypendium obejmuje:
a) zwolnienie z opłaty zjazdowej podczas danego zjazdu PTChO;
b) uroczyste wręczenie dyplomu potwierdzającego otrzymanie stypendium podczas Walnego
Zgromadzenia odbywającego się w czasie Zjazdu;
c) opłacenie 3 noclegów podczas trwania zjazdu;
d) udział w imprezach towarzyszących (ew. z osobą towarzyszącą);
e) korzystanie z obniżonej opłaty zjazdowej (takiej jak dla zwykłych członków PTChO) w
kolejnych latach;
f) jednoroczną prenumeratę „Nowotworów”.
3. Stypendysta może wielokrotnie ubiegać się o stypendium.
4. Stypendysta, który z powodów nieusprawiedliwionych nie przyjedzie na Zjazd mimo
uprzedniego potwierdzenia przyjęcia stypendium traci możliwość ubiegania się stypendium w
przyszłości.

Załącznik A
Formularz zgłoszenia Stypendium Polskiego
Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej dla chirurgów
onkologicznych z krajów Europy Środkowej i
Wschodniej
PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI!

Application form Polish Society of Surgical Oncology
Scholarship for Surgical Oncologists from Central and
Eastern Europe

PLEASE FILL-IN WITH CAPITAL LETTERS!

imię, nazwisko / name, surname
data urodzenia / date of birth
nazwa uczelni medycznej, miasto /
name of medical school, city
data ukończenia studiów medycznych /
date of graduation from medical school
główne zawodowe zainteresowania /
main fields of professional interest

główne punkty kariery zawodowej /
main professional achievements

adres domowy / address (home)
ulica, nr / street, no.
kod pocztowy, miasto / zip-code and city
telefon / telephone
email
adres miejsca pracy / address (work)
szpital / hospital
oddział / department
ulica, nr / street, no.
kod pocztowy / zip-code and city
telefon / telephone
email
znajomość języków obcych /
spoken languages
znajomość języka polskiego /
Polish language knowledge
tytuł streszczenia zgłoszonego na Zjazd PTChO
(opcjonalnie) / title of the abstract submitted
to PSSO Congress along with this application
(optionally)
proszę zaznaczyć kraj zamieszkania / please tick your country of residence
 Armenia / Armenia
 Litwa / Lithuania
 Azerbejdżan / Azerbaijan
 Łotwa / Latvia
 Białoruś / Belarus
 Mołdawia / Moldova
 Bułgaria / Bulgaria
 Rosja / Russia
 Czechy / Czech Republic
 Rumunia / Romania
 Estonia / Estonia
 Słowacja / Slovakia
 Gruzja / Georgia
 Tadżykistan / Tajikistan
 Węgry / Hungary
 Turkmenistan / Turkmenistan
 Kazachstan / Kazakhstan
 Ukraina / Ukraine
 Kirgizja / Kirgizstan
 Uzbekistan / Uzbekistan

