
Fundaţia Avon lansează în 2012 Programul Global de Burse de Studiu Clinic în domeniul cancerul la sân

Scris de CSR Romania
Vineri, 09 Decembrie 2011 13:25

Obiectivul acestui program îl reprezintă îmbunătăţirea serviciilor medicale de îngrijire oferite
femeilor afectate de cancerul la sân în întreaga lume. Astfel, 50 de specialişti din ţările Avon vor
beneficia de o serie de cursuri în Statele Unite ale Americii. Programul va dura între 4-8
săptămâni, iar beneficiarii vor intra în contact cu reprezentanţii celor mai renumite universităţi şi
instituţii medicale din S.U.A.      

Cine poate aplica?

Acest program este deschis tuturor medicilor specialişti oncologi care şi-au dedicat cariera şi
întreaga activitate cercetării în domeniul cancerului la sân şi tratării pacienţilor afectaţi de
această boală. 

Cum se poate aplica?

Fiecare candidat va transmite aplicaţia sa online pentru a putea fi analizată de către specialiştii
si consultanţii Fundaţiei Avon. Există un sistem simplu prin care sunt transmise acest date.

Mai multe detalii pe : http://www.avonfoundation.org/programs-and-events/125-anniversary-glo
bal-scholars-program.html

Documente necesare:

-Curriculum Vitae al candidatului (a se utiliza modelul Fundaţiei Avon)
-Scrisoare de recomandare din partea instituţiei pe care candidatul o reprezintă (a se utiliza
modelul Fundaţiei Avon)
-O declaratie de intenţie (a se utiliza modelul Fundaţiei Avon)
-Cel putin două lucrări ştiinţifice
-Scrisori de recomandare adiţionale
Termen de aplicare:

Faza 1 (de înregistrare a candidaţilor) se încheie pe 6 ianuarie. Pe 30 ianuarie sunt anunţaţi
candidaţii care trec în Faza 2

Faza 2 se încheie pe 27 februarie. Anunţarea beneficiarilor celor 50 de burse se va efectua pe
15 Martie

Participanţi vor fi împărţiţi în două grupuri. Primul Grup va începe programul pe 11 septembrie
2012, cel de-al doilea grup în iunie 2013.

Dupa încheierea cursurilor participanţi vor transmite rapoarte de evaluare a activităţii lor pe 6 şi
12 luni de zile.

Important:

Toate aplicaţiile trebuie transmise în limba engleză utilizând sistemul online de înscriere..
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Toate costurile de călătorie şi cursuri sunt suportate de către Fundaţia Avon.

Cursurile se vor desfăşura într-unul din cele 13 centre ale Fundaţiei Avon din Statele Unite ale
Americii.

Participanţii trebuie să participe la întregul program.

Partenerii Programului Global de Burse de Studiu Clinic în domeniul cancerul la sân:

Columbia University-New York Presbyterian Hospital New York
Emory University Atlanta, GA
Georgetown University Washington, DC
Johns Hopkins Medical Center    Baltimore, MD
Massachusetts General Hospital Boston, MA
New York University School of Medicine New York, NY
Northwestern University Chicago, IL
Sinai Urban Health Institute Chicago, IL
University of California Los Angeles Los Angeles, CA
University of California San Francisco, San Francisco General Hospital
University of Colorado at Denver
Washington University St. Louis    

  

  
Avon Cosmetics România este cea mai mare companie de produse cosmetice în sistemul de
vânzari directe. Avon este lider pe piata cosmeticelor din România începând cu anul 2002,
pastrându-si aceasta pozitie de atunci si pâna în prezent. În România în 2009, 8 din 10 femei
au folosit produse Avon. Compania este preocupată nu numai să aducă frumuseţe şi
oportunitate de carieră femeilor, dar şi să le îmbunătăţească viaţa, promovând respectul pe care
societatea îl datoreaza rolului lor în dezvoltarea sociala şi militând continuu pentru sănătatea şi
standardul lor de viaţă.

 2 / 2


