FUNCIONAMENT DE LES ACTIVITATS FMCS – ALUMNE INTERN I ALUMNE MENTOR

La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut ha inclòs en els plans d'estudis dels ensenyaments
de Grau, l'assignatura optativa denominada "Seminaris Interdisciplinaris" de 3 crèdits.
Aquest assignatura té un caràcter diferent a la resta d’assignatures optatives. El seu contingut
correspon a diferents activitats. L'estudiant escollirà les del seu interès, fins a completar els 3
crèdits. Seran activitats que s’avinguin al programa formatiu dels Graus.
Aquesta assignatura no es matricularà amb la resta d’optatives. L'estudiant al llarg dels seus
estudis s'inscriurà en les activitats que esculli.
A mesura que l'estudiant vagi superant activitats, haurà d’anar guardant els certificats que
acreditin que ha superat o assistit a l'activitat.
Quan l'alumne hagi matriculat i superat el total dels 3 crèdits de l'assignatura, aquesta
apareixerà en el seu expedient acadèmic amb la qualificació d’apte.
La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut ofereix les següents activitats per a ser reconegudes
dins l’assignatura de Seminaris interdisciplinaris:
• Alumne Intern (Recerca en Biomedicina)
• Alumne Mentor
• Xerrades i Jornades d’interès científic (1 crèdit)

Aquest document té com a finalitat establir els criteris segons els quals es dona reconeixement
a les Activitats FMCS d’Alumne Intern i Alumne Mentor.

ALUMNE INTERN
L’Alumne Intern té l'oportunitat de treballar en una Unitat de Recerca de la FMCS o en els
Hospitals Universitaris de Reus i Tarragona fent investigació. L’activitat està destinada a
estudiants a partir de 2on de Grau de la FMCS i pot realitzar-se en més d’un curs acadèmic. Els
resultats de l'estada de recerca es presentaran en un Mini-congrés a final de curs i aquesta
exposició serà valorada per un Tribunal.
Per ser considerat Alumne Intern, l’estudiant ha de matricular una de les dues activitats
ofertades a la FMCS:
-

Alumne Intern 1ECTS
Alumne Intern 2ECTS

L’Alumne Intern fa tasques essencialment de recerca, per aquesta raó, pot utilitzar aquest treball
experimental com a base per realitzar el TFG. A més, l’estudiant que ha estat durant dos cursos
acadèmics a una Unitat de Recerca com a Alumne Intern i vol utilitzar el treball experimental
com a base del TFG, té algunes avantatges:



Pot conservar el tutor d’Alumne Intern com a tutor del TFG (cal especificar-ho a la
sol·licitud).
Pot convalidar la nota del tribunal obtinguda en el Mini-congrésa d’Alumne Intern com
a nota oral del TFG (tipologia Treball de recerca original).
(a Serà la nota corresponent al segon Mini-congrés que l’estudiant presenti com a
Alumne Intern).

L’Alumne Intern no té la obligació, sinó la possibilitat, de ser-ho durant dos cursos acadèmics.
A continuació es detalla el circuit que cal seguir a nivell acadèmic i administratiu per l’Alumne
Intern:

ALUMNE MENTOR
L'Alumne Mentor participa en la docència dels seus companys de cursos inferiors reforçant els
coneixements adquirits anteriorment. Qualsevol de les assignatures impartides en els Graus de
la FMCS pot tenir el suport d’Alumnes Mentors, sempre amb el previ vistiplau del coordinador
de l’assignatura. L’activitat està destinada a estudiants a partir de 2on de Grau de la FMCS i pot
realitzar-se en més d’un curs acadèmic.
Per ser considerat Alumne Mentor, l’estudiant ha de matricular una de les tres activitats
ofertades a la FMCS:
-

Alumne Mentor 1ECTS
Alumne Mentor 2ECTS
Alumne Mentor 3ECTS

A continuació es detalla el circuit que cal seguir a nivell acadèmic i administratiu per l’Alumne
Mentor:

