
FFiinnaall  &&  AApppprroovveedd  2255  JJuunnee  22001144  

 

  

DDIISSTTIINNGGUUIISSHHEEDD  AALLUUMMNNUUSS    

((PPhhiilliippppiinneess  &&  OOvveerrsseeaass))  
  

GGiivveenn  ttoo  aann  aalluummnnuuss//aalluummnnaa  wwhhoo  hhaass  ddiissttiinngguuiisshheedd  hhiimmsseellff//hheerrsseellff  tthhrroouugghh  hhiiss//hheerr    

pprrooffeessssiioonnaall  aaccccoommpplliisshhmmeennttss  aanndd  ssuussttaaiinneedd  iinntteerreesstt  aanndd  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  mmeeddiiccaall  eennddeeaavvoorrss..  

  

CCRRIITTEERRIIAA  

  

11..  AAnn  aalluummnnuuss//aalluummnnaa  ooff  tthhee  UUPP  CCoolllleeggee  ooff  MMeeddiicciinnee  

22..  NNoommiinneeee  aanndd  nnoommiinnaattoorr  sshhoouulldd  bbee  UUPPMMAASS  mmeemmbbeerrss  iinn  ggoooodd  ssttaannddiinngg**  

33..  OOff  ggoooodd  mmoorraall  aanndd  pprrooffeessssiioonnaall  ssttaannddiinngg  

44..  AAtt  lleeaasstt  2255  yyeeaarrss  ffrroomm  ddaattee  ooff  ggrraadduuaattiioonn  
55..  DDiissttiinngguuiisshheedd  hhiimmsseellff//hheerrsseellff  aass  tteeaacchheerr//ttrraaiinnoorr  iinn  aa  rreeccooggnniizzeedd  mmeeddiiccaall  sscchhooooll  oorr    

IInnssttiittuuttiioonn  

66..  DDiissttiinngguuiisshheedd  hhiimmsseellff//hheerrsseellff  aass  aa  cclliinniiccaall  ssppeecciiaalliisstt  oorr  aa  ppuubblliicc  hheeaalltthh  ssppeecciiaalliisstt  

77..  CCoonndduucctteedd  rreesseeaarrcchheess  aanndd  ootthheerr  ccrreeaattiivvee  wwoorrkkss,,  wwhhiicchh  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  sscciieennccee,,    

tteecchhnnoollooggyy,,  nnaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  ppoolliicciieess  aanndd  pprrooggrraammss  aanndd  tthhee  wweellll  bbeeiinngg  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy  hhee  

sseerrvveess  

88..  HHaass  hheelldd  aann  iimmppoorrttaanntt  oorr  aa  kkeeyy  ppoossiittiioonn  ooff  lleeaaddeerrsshhiipp  iinn  tthhee  ccoommmmuunniittyy,,  aaccaaddeemmee  oorr  tthhee  ccoouunnttrryy  
    

TThhiiss  aawwaarrdd  iiss  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  oonnee  ((11))  iinnddiivviidduuaall  

**  AAnn  aalluummnnuuss  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  iinn  ggoooodd  ssttaannddiinngg  iiff  hhee//sshhee  iiss  aa  lliiffee  mmeemmbbeerr  

  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

OOUUTTSSTTAANNDDIINNGG  EEDDUUCCAATTOORR  

  ((PPhhiilliippppiinneess  &&  OOvveerrsseeaass))  


AAnn  aalluummnnuuss//aalluummnnaa  wwhhoo  hhaass  ddeevvootteedd  hhiimmsseellff//hheerrsseellff  llaarrggeellyy  ttoo  mmeeddiiccaall  eedduuccaattiioonn    

aanndd  eexxcceelllleedd  iinn  tthhiiss  eennddeeaavvoorr..  
  

CCRRIITTEERRIIAA  

  

11..  AAnn  aalluummnnuuss//aalluummnnaa  ooff  tthhee  UUPP  CCoolllleeggee  ooff  MMeeddiicciinnee  

22..  NNoommiinneeee  aanndd  nnoommiinnaattoorr  sshhoouulldd  bbee  UUPPMMAASS  mmeemmbbeerrss  iinn  ggoooodd  ssttaannddiinngg**  

33..  OOff  ggoooodd  mmoorraall  aanndd  pprrooffeessssiioonnaall  ssttaannddiinngg  

44..  AAtt  lleeaasstt  1155  yyeeaarrss  ooff  tteeaacchhiinngg  eexxppeerriieennccee  aatt  aa  rreeccooggnniizzeedd  PPhhiilliippppiinnee  mmeeddiiccaall  sscchhooooll  oorr  iinnssttiittuuttiioonn  

55..  HHaass  eexxeemmpplliiffiieedd  tthhee  qquuaalliittiieess  ooff  aa  ccaarriinngg  aanndd  ccoommppaassssiioonnaattee  mmeennttoorr  iinn  tteeaacchhiinngg  aanndd    

aaddvviissiinngg  ooff  mmeeddiiccaall  ssttuuddeennttss//hheeaalltthh  ccaarreeggiivveerrss  
66..  HHaass  ppoosssseessss  tthhee  ppeerrssoonnaall  qquuaalliittiieess  nneecceessssaarryy  ttoo  tthhee  pprraaccttiiccee  ooff  ppaattiieenntt  cceenntteerreedd  mmeeddiicciinnee  

77..  RReecceeiivveedd  rreeccooggnniittiioonn  tthhrroouugghh  aawwaarrddss  tteessttiimmoonniiaallss  oorr  cciittaattiioonnss  ffoorr  tteeaacchhiinngg  ffrroomm  ssttuuddeennttss  

oorr  ffeellllooww  ffaaccuullttyy  mmeemmbbeerrss  
  

TThhiiss  aawwaarrdd  iiss  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  oonnee  ((11))  iinnddiivviidduuaall  

**  AAnn  aalluummnnuuss  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  iinn  ggoooodd  ssttaannddiinngg  iiff  hhee//sshhee  iiss  aa  lliiffee  mmeemmbbeerr  
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OOUUTTSSTTAANNDDIINNGG  RREESSEEAARRCCHHEERR  

((PPhhiilliippppiinneess  &&  OOvveerrsseeaass))  
  

GGiivveenn  ttoo  aann  AAlluummnnuuss//AAlluummnnaa  wwhhoo  hhaass  ddeevvootteedd  hhiimmsseellff//hheerrsseellff  llaarrggeellyy    

ttoo  oouuttssttaannddiinngg  bbiioommeeddiiccaall  rreesseeaarrcchh  aanndd  hheeaalltthh  ssoocciiaall  sscciieenncceess..  

  

CCRRIITTEERRIIAA  

  

11..  AAnn  aalluummnnuuss//aalluummnnaa  ooff  tthhee  UUPP  CCoolllleeggee  ooff  MMeeddiicciinnee  

22..  NNoommiinneeee  aanndd  nnoommiinnaattoorr  sshhoouulldd  bbee  UUPPMMAASS  mmeemmbbeerrss  iinn  ggoooodd  ssttaannddiinngg**  

33..  OOff  ggoooodd  mmoorraall  aanndd  pprrooffeessssiioonnaall  ssttaannddiinngg  

44..  MMuusstt  hhaavvee  ccoommpplleetteedd  aatt  lleeaasstt  ffiivvee  ((55))  rreesseeaarrcchheess  aass  PPrriinniicciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr  
TThhee  ccooppiieess  ooff  ffiivvee  ((55))  kkeeyy  ppaappeerrss  bbyy  tthhee  NNoommiinneeee  aass  PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr  mmuusstt  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  

tthhee  UUPPMMAASS  AAwwaarrddss  CCoommmmiitttteeee..  

aa))  TThhee  rreesseeaarrcchh  ffiinnddiinnggss  aanndd  ccrreeaattiivvee  wwoorrkkss  sshhoouulldd  hhaavvee  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  sscciieennccee,,  tteecchhnnoollooggyy,,  

nnaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  ppoolliicciieess  aanndd  pprrooggrraammss  oorr  ttoo  tthhee  ccuullttuurree  aanndd  wweellll  bbeeiinngg  ooff    

tthhee  ccoouunnttrryy..  

bb))  RReesseeaarrcchheess  hhaavvee  bbeeeenn  ppuubblliisshheedd  iinn  ppeeeerr--rreevviieewweedd  jjoouurrnnaallss  oorr  pprreesseenntteedd  iinn  

llooccaall//iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoonnffeerreenncceess  

55..  RReeccooggnniittiioonn  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  cciittaattiioonn,,  aawwaarrddss  aanndd  ootthheerr  ffoorrmmss  ooff  rreeccooggnniittiioonn  ffrroomm    

aaccaaddeemmiicc  iinnssttiittuuttiioonn,,  sscciieennttiiffiicc  oorr  lleeaarrnneedd  ssoocciieettiieess  ((nnaattiioonnaall  oorr  iinntteerrnnaattiioonnaall))  ggiivveenn  ttoo  tthhee    

rreesseeaarrcchh  ccrreeaattiivvee  wwoorrkkss  sshhaallll  bbee  ttaakkeenn  iinnttoo  aaccccoouunntt..  
    

TThhiiss  aawwaarrdd  iiss  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  oonnee  ((11))  iinnddiivviidduuaall  
**  AAnn  aalluummnnuuss  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  iinn  ggoooodd  ssttaannddiinngg  iiff  hhee//sshhee  iiss  aa  lliiffee  mmeemmbbeerr  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

OOUUTTSSTTAANNDDIINNGG  MMEEDDIICCAALL  SSEERRVVIICCEE  AAWWAARRDD    
((PPhhiilliippppiinneess  &&  OOvveerrsseeaass))  

  

GGiivveenn  ttoo  aann  AAlluummnnuuss//AAlluummnnaa  wwhhoo  hhaass  ddeevvootteedd  hhiimmsseellff//hheerrsseellff  ttoo  ccoommmmuunniittyy  mmeeddiiccaall  sseerrvviiccee    

wwiitthh  sseellfflleessss  ddeeddiiccaattiioonn  iinnssiiddee  aanndd  oouuttssiiddee  tthhee  PPhhiilliippppiinneess  

  

CCRRIITTEERRIIAA  

  

11..  AAnn  aalluummnnuuss//aalluummnnaa  ooff  tthhee  UUPP  CCoolllleeggee  ooff  MMeeddiicciinnee  
22..  NNoommiinneeee  aanndd  nnoommiinnaattoorr  sshhoouulldd  bbee  UUPPMMAASS  mmeemmbbeerrss  iinn  ggoooodd  ssttaannddiinngg**  

33..  OOff  ggoooodd  mmoorraall  aanndd  pprrooffeessssiioonnaall  ssttaannddiinngg  

44..  AAtt  lleeaasstt  tteenn  ((1100))  yyeeaarrss  rreennddeerriinngg  mmeeddiiccaall  sseerrvviiccee  wwiitthh  aa  hhoossppiittaall  oorr  iinnssttiittuuttiioonn,,  pprreeffeerraabbllyy  oonnee  

tthhaatt  iiss  rreennddeerriinngg  sseerrvviiccee  ttoo  tthhee  uunnddeerrsseerrvveedd  aarreeaa  oorr  wwiitthh  iinnddiiggeenntt  &&  mmaarrggiinnaalliizzeedd  iinnddiivviidduuaallss  

55..  DDiissttiinngguuiisshheedd  hhiimmsseellff  aass  aa  ccoommmmiitttteedd,,  ddeeddiiccaatteedd  aanndd  rreelleevvaanntt  mmeeddiiccaall  pprraaccttiittiioonneerr  

66..  DDeevveellooppeedd  aanndd  iimmpplleemmeenntteedd  aann  iinnnnoovvaattiivvee  aapppprrooaacchh  ttoo  rreennddeerriinngg  mmeeddiiccaall  sseerrvviiccee  wwiitthhiinn  aa  

hhoossppiittaall  oorr  iinnssttiittuuttiioonn,,  pprreeffeerraabbllyy  wwiitthh  iinnddiiggeenntt  &&  mmaarrggiinnaalliizzeedd  iinnddiivviidduuaallss..  

77..  WWoorrkkss  wwiitthh  ootthheerr  ddiisscciipplliinneess  wwiitthhiinn  tthhee  iinnssttiittuuttiioonn  aanndd  ddeemmoonnssttrraatteess  aa  ggeennuuiinnee  ppaarrttnneerrsshhiipp  

wwiitthh  tthhee  vvaarriioouuss  sseeccttoorrss  wwiitthh  tthhee  iinnssttiittuuttiioonn,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  ppaattiieennttss..  

  
TThhiiss  aawwaarrdd  iiss  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  oonnee  ((11))  iinnddiivviidduuaall  

**  AAnn  aalluummnnuuss  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  iinn  ggoooodd  ssttaannddiinngg  iiff  hhee//sshhee  iiss  aa  lliiffee  mmeemmbbeerr  
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OOUUTTSSTTAANNDDIINNGG  CCOOMMMMUUNNIITTYY  aanndd  PPUUBBLLIICC  HHEEAALLTTHH  SSEERRVVIICCEE  AAWWAARRDD  

  

GGiivveenn  ttoo  aann  AAlluummnnuuss//aalluummnnaa  wwhhoo  hhaass  ddeevvootteedd  hhiimmsseellff//hheerrsseellff  ttoo    

ccoommmmuunniittyy  sseerrvviiccee  aanndd  ppuubblliicc  hheeaalltthh  sseerrvviiccee  wwiitthh  sseellfflleessss  ddeeddiiccaattiioonn..  

  

CCRRIITTEERRIIAA  

  

11..  AAlluummnnuuss//aalluummnnaa  ooff  tthhee  UUPP  CCoolllleeggee  ooff  MMeeddiicciinnee  
22..  NNoommiinneeee  aanndd  nnoommiinnaattoorr  sshhoouulldd  bbee  UUPPMMAASS  mmeemmbbeerrss  iinn  ggoooodd  ssttaannddiinngg**  

33..  OOff  ggoooodd  mmoorraall  aanndd  pprrooffeessssiioonnaall  ssttaannddiinngg  

44..  AAtt  lleeaasstt  1100  yyeeaarrss  rreennddeerriinngg  ccoommmmuunniittyy  oorr  ppooppuullaattiioonn--bbaasseedd  oorr  ppuubblliicc  hheeaalltthh  sseerrvviiccee..  

55..  HHaass  ddiissttiinngguuiisshheedd  hheerrsseellff//hhiimmsseellff  aass  aa  ccoommmmiitttteedd,,  ddeeddiiccaatteedd  aanndd  rreelleevvaanntt  ppooppuullaattiioonn--bbaasseedd  

wwoorrkkeerr  oorr  ppuubblliicc  hheeaalltthh..  

66..  CCoonnttrriibbuutteedd  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  ttoo  tthhee  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  tthhee  hheeaalltthh  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ccoonnddiittiioonnss  ooff  aa  

ccoommmmuunniittyy  oorr  ppooppuullaattiioonn  ggrroouupp  oorr  sseeccttoorr,,  pprreeffeerraabbllyy  aann  uunnddeerrsseerrvveedd  oorr  mmaarrggiinnaalliizzeedd  ppooppuullaattiioonn  

oorr  sseeccttoorr..  

77..  DDeevveellooppeedd  aanndd  iimmpplleemmeenntteedd  aann  iinnnnoovvaattiivvee  ccoommmmuunniittyy  oorr  ppooppuullaattiioonn--bbaasseedd  oorr  ppuubblliicc  hheeaalltthh  

sseerrvviiccee  aapppprrooaacchh..    

88..  CCoommmmuunniittyy,,  ppooppuullaattiioonn--bbaasseedd  aanndd  ppuubblliicc  hheeaalltthh  sseerrvviiccee  wwoorrkk  aarree  ffooccuusseedd  ttoowwaarrddss  hheeaalltthh  

pprroommoottiioonn  aanndd  ddiisseeaassee  pprreevveennttiioonn..  

99..  WWoorrkkss  wwiitthh  aallll  tthhee  ddiisscciipplliinnee  aanndd  sseeccttoorrss,,  eessppeecciiaallllyy  tthhee  mmaarrggiinnaalliizzeedd  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy;;  

aanndd  ddeemmoonnssttrraatteess  ggeennuuiinnee  ppaarrttnneerrsshhiipp  wwiitthh  aallll  tthhee  sseeccttoorrss  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt,,  iimmpplleemmeennttaattiioonn,,  

mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  ooff  ccoommmmuunniittyy,,  ppooppuullaattiioonn--bbaasseedd  oorr  ppuubblliicc  hheeaalltthh  pprrooggrraammss..  

  
TThhiiss  aawwaarrdd  iiss  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  oonnee  ((11))  iinnddiivviidduuaall  

**  AAnn  aalluummnnuuss  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  iinn  ggoooodd  ssttaannddiinngg  iiff  hhee//sshhee  iiss  aa  lliiffee  mmeemmbbeerr  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  

MMOOSSTT  DDIISSTTIINNGGUUIISSHHEEDD  CCLLAASSSS  OOFF  TTHHEE  YYEEAARR  
  

TThhee  aalluummnnii  mmeeddiiccaall  ccllaassss  tthhaatt  hhaass  ccoolllleeccttiivveellyy  rreennddeerreedd  tthhee  mmoosstt  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ttoo  tthhee    

aaddvvaanncceemmeenntt  ooff  tthhee  pprrooffeessssiioonn  tthhrroouugghh  sseerrvviiccee  ttoo  tthhee  ccoouunnttrryy,,  tthhee  CCoolllleeggee  aanndd  UUPPMMAASS..  

  

CCRRIITTEERRIIAA  

  

11..  22//33  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ccllaassss  aarree  UUPPMMAASS  mmeemmbbeerrss  iinn  ggoooodd  ssttaannddiinngg  aanndd  nnoommiinnaatteedd  bbyy  UUPPMMAASS  

mmeemmbbeerr  iinn  ggoooodd  ssttaannddiinngg**  

22..  AAtt  lleeaasstt  2255  yyeeaarrss  ffrroomm  ddaattee  ooff  ggrraadduuaattiioonn  

33..  TThhee  ccllaassss  mmeemmbbeerrss  mmuusstt  hhaavvee  ddiissttiinngguuiisshheedd  tthheemmsseellvveess  aass  nnaattiioonnaall//ccoommmmuunniittyy  lleeaaddeerrss,,  
tteeaacchheerrss//eedduuccaattoorrss,,  rreesseeaarrcchheerrss  aanndd//oorr  aaddmmiinniissttrraattoorrss  ooff  hheeaalltthh  rreellaatteedd  iinnssttiittuuttiioonnss    

  

**  TThhiiss  aawwaarrdd  iiss  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  oonnee  ((11))  ccllaassss  
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AALLUUMMNNII  FFAAMMIILLYY  OOFF  TTHHEE  YYEEAARR  

  
AA  ffaammiillyy  ooff  mmeeddiiccaall  aalluummnnii  tthhaatt  hhaass  ccoolllleeccttiivveellyy  ddiissttiinngguuiisshheedd  iittsseellff    

iinn  tthhee  sseerrvviiccee  ooff  tthhee  pprrooffeessssiioonn  

  

CCRRIITTEERRIIAA  

  

11..  OOnnee  oorr  bbootthh    ppaarreennttss  aarree  aalluummnnii  ooff  tthhee  UUPP  CCoolllleeggee  ooff  MMeeddiicciinnee    

22..  AAlluummnnii  ffaammiillyy  mmeemmbbeerrss  aanndd  tthhee  nnoommiinnaattoorr  sshhoouulldd  bbee  UUPPMMAASS  mmeemmbbeerrss  iinn  ggoooodd  ssttaannddiinngg**  

33..  OOff  ggoooodd  mmoorraall  aanndd  pprrooffeessssiioonnaall  ssttaannddiinngg  

44..  AAtt  lleeaasstt  oonnee  ((11))  cchhiilldd  iiss  aa  UUPP  CCoolllleeggee  ooff  MMeeddiicciinnee  AAlluummnnuuss    

55..  MMeemmbbeerrss  mmuusstt  hhaavvee  ddiissttiinngguuiisshheedd  tthheemmsseellvveess  iinn  tthhee  pprraaccttiiccee  ooff  tthhee  mmeeddiiccaall  pprrooffeessssiioonn    
66..  MMeemmbbeerrss  mmuusstt  hhaavvee  ddiissttiinngguuiisshheedd  tthheemmsseellvveess  iinn  tthhee  aaccaaddeemmiicc  ccoommmmuunniittyy  aanndd//oorr  iinn  mmeeaanniinnggffuull  rreesseeaarrcchh..  

77..  MMeemmbbeerrss  mmuusstt  hhaavvee  iinnvvoollvveedd  tthheemmsseellvveess  oorr  aarree  ccuurrrreennttllyy  aaccttiivveellyy  iinnvvoollvveedd  iinn  cciivviicc  aanndd  ccoommmmuunniittyy  wwoorrkk..  

  

**  AAnn  aalluummnnuuss  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  iinn  ggoooodd  ssttaannddiinngg  iiff  hhee  sshhee  iiss  aa  lliiffee  mmeemmbbeerr  ooff  UUPPMMAASS    

  TThhiiss  aawwaarrdd  iiss  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  oonnee  ((11))  ffaammiillyy..  

  

  

  


