
 

 

 

 

 
La Fundació de Ciències Farmacèutiques de les Illes Balears amb la finalitat de 
promocionar la realització de tesis doctorals relacionades amb el món de la farmàcia a 
les Illes Balears i reconèixer la seva qualitat científica, convoca els següents premis: 
 
 

BASES: 
 
1) S’estableixen dos premis de 300 €,  per a les millors tesis doctorals. 
2) Podran optar a aquests premis qualsevol farmacèutic que hagi realitzat la tesi 

doctoral entre l’1 de novembre de 2015 i el 31 d’octubre de 2016, i que a més hagi 
realitzat la tesi doctoral almenys en part a les Illes Balears. 
2.1)  En la selecció de les tesis doctorals es tindrà en compte la qualificació 
obtinguda el dia de la seva lectura, així com el nombre de publicacions derivades 
de la mateixa i el nivell d’aportació al desenvolupament de coneixements actuals 
relacionats amb el món de la farmàcia. 

3) La sol·licitud es remetrà per escrit al il·lustríssim Senyor President de la Fundació 
de Ciències Farmacèutiques de les Illes Balears, i s’adjuntarà un exemplar de 
l’enquadernació dura i el certificat de lectura. 

4) El termini de presentació finalitzarà el dia 25 de novembre de 2016. 
5) El jurat qualificador estarà format per: 

-El president  de la Fundació de  Ciències Farmacèutiques. 
-El secretari  de la Fundació. 
-Quatre membres del Patronat de la Fundació. 
-A requeriment del Patronat es podrà designar com a jurat els especialistes que es 
considerin necessaris per a la valoració dels treballs presentats. 
-Cap membre del jurat podrà sol·licitar els premis ni figurar com autor en cap dels 
treballs que optin als premis. 

6) El/s autor/s premiats es comprometen a mencionar el premi obtingut en posteriors 
exposicions dels treballs. 

7)  El premis es lliuraran en acte públic el dia de la celebració de la Patrona 
2/12/2016. 

8) La decisió del Jurat es considerarà inapel·lable i els aspirants al premi n’accepten 
les bases. 

 
 

Palma  7 de novembre de 2016. 
EL SECRETARI, 

JOAN VICENS CALDENTEY 
 


