Informacje
Nagroda w dziedzinie Położnictwa
Podobnie jak położne w innych krajach europejskich (Francja, Holandia, Niemcy,
Szwajcaria, Szwecja, …) oraz anglosaskich (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone,
Australia, Kanada, …), położne polskie, aby potwierdzić swoją niezależność, muszą
zdobywać wiedzę i rozwijać swoje kompetencje w zakresie badań. Ich celem jest
dokonanie oceny praktyki zawodowej i opracowanie zaleceń dla praktyki klinicznej,
rozwój specjalistycznej wiedzy z zakresu położnictwa i udział w badaniach medycznych.
Od 1982 roku, we Francji, Fundacja Mustela zapewnia w formie corocznych nagród i
stypendiów badawczych wsparcie dla działań, które mogą zainteresować ogół
społeczeństwa oraz które mogą być stosowane w praktyce przez przedstawicieli służby
zdrowia pracujących z dziećmi.
W Polsce, od 2015 roku, Fundacja Mustela, we współpracy ze Stowarzyszeniem
« Dobrze Urodzeni », pragnie zapewnić wsparcie na rzecz opracowania i
realizacji projektów badawczych w dziedzinie położnictwa, mających na celu
poprawę stanu zdrowia okołoporodowego, poprzez przyznanie stypendium w
łącznej kwocie 10 000 PLN. To stypendium jest zarezerwowane wyłącznie dla projektu
badawczego opracowanego przez położne i poświęcone tematyce położniczej.
Komisja naukowa przyznająca nagrody i stypendia składa się z położnych aktywnie
działających w różnych sektorach oraz ze specjalistów reprezentujących zdrowie
publiczne i nauki humanistyczne. Komisja spotyka się dwa razy do roku, aby dokonać
wyboru projektu i aby spotkać się z laureatem na ceremonii wręczenia nagród.
Na stronie internetowej Fundacji Mustela odnajdą Państwo etapy zapisania się drogą
on line.
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Twoje zgłoszenie:

Etapy podczas rejestracji on line:

Etap 1: Dane osobowe
Etap 2: Dane zawodowe
Etap 3: Projekt badawczy
•
Tytuł pracy doktorskiej lub projektu badawczego?
•
Budżet, o który prosi Pani/Pan Fundację Mustela na cel projektu?
Etap 4: Pobranie załączników
1. Kwestionariusz osobowy
2. CV: ewentualnie uzyskane dyplomy lub informacje o aktualnie
trwających studiach, z tytułem i datą /ukończone staże i zrealizowane
projekty/ ewentualne publikacje naukowe (1 arkusz zapisany
dwustronnie):
3. Szczegółową prezentację projektu (nie mniej niż 5 stron):
Prezentacja musi obowiązkowo zawierać następujące punkty:
a. Problematyka
b. Cele
c. Metodologia (opis i uzasadnienie treści)
d. Harmonogram
e. Spodziewane rezultaty
f. Szczegółowy budżet całkowity
4. Bibliografia
5. List podpisany przez promotora pracy doktorskiej, magisterskiej lub
licencjackiej, jeśli projekt jest realizowany w ramach kształcenia
uniwersyteckiego
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