S T I P E N D I U M M O L E K Y L Ä R PAT O L O G I S K D I A G N O S T I K

Välkommen att söka Stipendium
för molekylärpatologisk diagnostik
2019 inom onkologi.
Sista ansökningsdag Fredag 15e mars 2019

AstraZeneca och Svensk Förening för Patologi utdelar
ett stipendium år 2019 till en person, eller en grupp av
personer, verksam i Sverige som avser att utföra viktiga
insatser i sjukvården när det gäller utveckling, etablering
och forskning kring molekylärpatologisk diagnostik
inom onkologi.
Syftet med stipendiet är att stimulera arbete / forskning
som gagnar patienter i Sverige inom ovan nämnda område,
med fokus på framåtriktad forskning, med en stipendie
summa om 75 000 kr.
Ansökan skickas till AstraZeneca,
demet.sonmez@astrazeneca.com

Stipendiet delas ut i samband med SvFPs vårmöte 2019.
Bedömning av ansökningar sker av en oberoende kommitté
utsedd av Svensk Förening för Patologi.

A N SÖK A N S K A LL IN N E H Å LL A :

Curriculum vitae (CV) på sökande
Projektplan (innehållande bland
annat: bakgrund, mål, metod,
tidslinje) maximum 5 A4 sidor
Finansiell plan
Presentation av stipendiaten

Mottagare av stipendiet förväntas närvara vid prisceremonin samt hålla en föreläsning
under SvFPs vårmöte. Sökande ska vara direkt kopplad till det diagnostiska arbetet
på en molekylärpatologisk enhet som är knuten till en avdelning för klinisk patologi i
svensk sjukvård och bör således ha en sjukhusanställning på minst 30 % kopplad till
det diagnostiska laboratoriet. Stipendiet kan inte användas för deltagande i utbildningsaktiviteter eller för deltagande vid kongressresor eller sociala aktiviteter. Stipendiet kan
inte utbetalas till enskild person konto, utan endast till institution. Inom ett år efter
utdelning av stipendiet ska en skriftlig rapport av stipendiatens belönade projekt
godkännas av SvFP och delges till AstraZeneca.
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