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Professor de contacte

Utilització de llengües

Nom: Caridad Pontes García

Llengua vehicular majoritària: espanyol (spa)

Correu electrònic: Caridad.Pontes@uab.cat

Equip docent
Victoria Clos Guillén

Prerequisits
Es fa en paral·lel amb el mòdul 6

Objectius
Les pràctiques suposen la incorporació en una empresa del sector o en un grup de recerca, en els quals es
duguin a terme activitats relacionades amb la Farmacologia Clínica o amb la Farmacologia Preclínica.
Aquesta incorporació suposarà l'adquisició dels coneixements bàsics, habilitats i actituds per poder
desenvolupar un projecte de pràctica professional de forma satisfactòria. Aquesta incorporació és
convenientment tutoritzada per un professor del departament, qui prèviament, i en funció de les
característiques del lloc de recepció hi haurà elaborat un pla d'aprenentatge a desenvolupar.

Competències
Demostrar habilitats per al tracte interpersonal.
Desenvolupar el compromís ètic.
Dissenyar i planificar un protocol en l'àmbit de la Farmacologia.
Treballar en equips interdisciplinars.

Resultats d'aprenentatge
1.
2.
3.
4.
5.

Analitzar i interpretar els resultats d'una recerca en un escenari real.
Aplicar els coneixements adquirits en un escenari real.
Demostrar habilitats per al tracte interpersonal.
Desenvolupar el compromís ètic.
Treballar en equips interdisciplinars.

Continguts
a) Pràctiques professionals en empresa: Realització de pràctiques laborals en una empresa o institució del
sector que permetin a l'estudiant adquirir els coneixements bàsics, habilitats i actituds per poder desenvolupar
un exercici professional satisfactori.
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b) Pràctica professional en grup de recerca: Aprenentatge pràctic de la planificació del protocol experimental
(antecedents, hipòtesi, objectiu, pla de treball, cronologia), disseny, execució experimental, anàlisi, i
interpretació

Metodologia
Incorporació en una empresa del sector o en un grup de recerca en els quals es duguin a terme activitats
relacionades amb la Farmacologia

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats
d'aprenentatge

375

15

1, 2, 3, 4, 5

Tipus: Supervisades
Incorporació en una empresa del sector o en un grup de recerca en els quals es
duguin a terme activitats relacionades amb la Farmacologia (PEXT)

Avaluació
El rendiment estimat per part del tutor en el pla d'aprenentatge a desenvolupar durant les seves pràctiques
(100%). L'avaluació del rendiment durant les pràctiques serà realitzada i consensuada pel responsable
professional que se li hagi assignat i el seu tutor de Màster.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Avaluació continuada

100 %

0

0

1, 2, 3, 4, 5

Bibliografia
No n'hi ha d'específica doncs varia en funció del lloc on es fan les pràctiques.
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