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Prerequisits
Per accedir a aquest mòdul els alumnes hauran d'estar cursant el mòdul obligatori de "Metodología bàsica de
la Investigació" i disposar d´un tutor/director (en tots els casos doctor) adscrit a un grup de recerca reconegut
dins de l'àmbit de la recerca, catalana, estatal o europea.
El mòdul també acceptarà la matriculació d'alumnes que requereixin solament 30 ECTS de recerca per
completar el seu perfil acadèmic previ accés als estudis del doctorat (en aquests casos no s'exigirà el requisit
d'estar cursant el mòdul obligatori de "Metodologia bàsica de la Investigació".
S´exigeix, tanmateix, un nivell de coneixement d´angles tècnic que permeti la lectura i comprensió de textes
en anglès.

Objectius
L'objectiu fonamental es d'introduir a l'alumne en una línea concreta d'investigació, on a traves d´un
aprenentatge dinàmic (en acció) desenvoluparà el seu projecte d'investigació i el seu treball de recerca.
L'alumne escull la línea d´ investigació (entre totes les línees obertes en aquest màster) en base a
l'especialitat en ciències de la salut que esta desenvolupant), interès personal o prestigi del grup investigador.
En tot cas l'objectiu final es culminar aquest màster en una immersió practica dins del mon de l'investigació, al
costat d'investigadors de prestigi i en línees d'investigació consolidades.
L'aprenentatge es desenvoluparà sota la tutela d'un director de projecte/investigació, que signarà la viabilitat
del projecte, progressos d´ aprenentatge i disponibilitat del treball de recerca per ser presentat davant del
tribunal.

Competències
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Actuar respectant els aspectes ètics i legals de la recerca i de les activitats professionals.
Comunicar i aplicar els coneixements al debat públic i cultural.
Demostrar que compren la importància i les limitacions de la investigació científica i traslacional en
ciències de la salut.
Demostrar que compren les metodologies estadístiques bàsiques emprades als estudis biomèdics i
clínics i utilitzar les eines d'anàlisi de la tecnologia computacional moderna.
Desenvolupar coneixement científic, pensament crític i creativitat.
Desenvolupar habilitats d'autoaprenentatge i motivació per a continuar la seva formació a nivell de
postgrau.
Formular problemes, hipòtesis i objectius d'investigació.
Identificar i comprendre els continus avenços i reptes a la recerca
Reconèixer i explicar el context ètic, regulatori i financer en que la investigació en biomedicina ha de
dur-se a terme.
Treballar com a part d'un grup juntament amb altres professionals, comprendre els seus punts de vista i
cooperar de manera constructiva.
Valorar críticament, identificar i classificar les fonts d'informació científica segons el tipus d'evidència i
la rellevància científica.

Resultats d'aprenentatge
1. Actuar respectant els aspectes ètics i legals de la recerca i de les activitats professionals.
2. Comunicar i aplicar els coneixements al debat públic i cultural.
3. Descriure la importància del grup com a mitjà de recerca i les limitacions metodològiques i
pressupostaries de tota recerca.
4. Descriure les bases ètiques que han de regir a la recerca en ciències de la salut.
5. Descriure les principals fonts de finançament de la recerca en ciències de la salut.
6. Descriure lexistència i utilitat dels consentiments informats.
7. Desenvolupar coneixement científic, pensament crític i creativitat.
8. Desenvolupar habilitats d'autoaprenentatge i motivació per a continuar la seva formació a nivell de
postgrau.
9. Formular hipòtesis de treball, objectius dinvestigació i planificar un projecte dinvestigació en ciències de
la salut.
10. Identificar i comprendre els continus avenços i reptes a la recerca
11. Identificar les necessitats de recerca traslacional a làmbit de les ciències de la salut on es
desenvolupen les pràctiques dinvestigació.
12. Manegar paquets informàtics: introduir dades a les bases corresponents i analitzar-los mitjançant la
metodologia científica/estadística que correspongui.
13. Recollir la informació científica adequada i classificar-la segons graus devidència i rellevància científica.
14. Treballar com a part d'un grup juntament amb altres professionals, comprendre els seus punts de vista i
cooperar de manera constructiva.
15. Utilitzar amb soltesa bases mèdiques dinformació com MEDLINE, PUBMED, o ISI WEB KNOWLEDGE.

Continguts
Es tracta d'un mòdul d'aprenentatge eminentment pràctic i previ al desenvolupament del treball fi de màster.
En aquest mòdul l'alumne s'incorpora definitivament a una línia de recerca concreta liderada per un
investigador de la Facultat de Medicina. El desenvolupament d'aquest mòdul es farà en una de les unitats
docents, dins d'un departament i utilitzant els recursos de la Facultat i del departament. Com continguts bàsics
del mòdul:
1, Recerca i anàlisi crítica de la informació relacionada amb el seu àmbit d'estudi
2. Desenvolupament i aplicació de totes les fases del mètode científic
3. Incorporació de la seva proposta a un format de projecte competitiu nacional

Metodologia
Dissenyar i desenvolupar un projecte de recerca en una línia concreta dins d'un Departament de la Facultat de
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Dissenyar i desenvolupar un projecte de recerca en una línia concreta dins d'un Departament de la Facultat de
Medicina de la UAB i sota la supervisió del director de la línia de recerca escollida.

Activitats formatives
Títol

Resultats
d'aprenentatge

Hores

ECTS

300

12

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15

73

2,92

1, 2, 4, 5, 6, 7,
8, 10, 12, 14

Tipus: Supervisades
Aprenentatge en acció: dissenyar I desenvolupar un projecte de recerca en una
línia concreta dins d'un departament de la Facultat de Medicina de la UAB i sota la
supervisió del director de la línia de recerca escollida.
Tipus: Autònomes
Estudi individual

Avaluació
L'avaluació de les Pràctiques de Recerca es farà conjuntament amb l'avaluació del Treball de Fi de Màster,
posant especial èmfasi en els apartats 1 i 2 de l'avaluació. En base als informes de seguiment i presentació
del treball de recerca ambdues notes poden tenir diferent qualificació.
L´avaluació es continua durant tot el curs i queda reflectida amb els informes periòdics emesos pels directors
del treball sobre (informes de seguiment) i per la presentació escrita del treball de recerca (veure mòdul
Treball de Fi de Master).
Durant la presentació i, especialment, la defensa del treball de recerca es valoraran aquells aspectes
relacionats amb l'aprenentatge pràctic durant tot els curs i implicació de l'alumne en la metodologia del
projecte.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Avaluació del treball d'aprenentatge per part del tutor/director
del treball

50%

1

0,04

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15

Avaluació del treball escrit (presentació i contingut) per part
del tutor/director

50%

1

0,04

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15
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Enllaç a la Normativa del Treball de Recerca
http://icacs.uab.cat/Castellano/index.php#!/Normativa_258_1/

4

