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Prerequisits

There are no special pre-requisites.

Objectius

To be able to reach an autonomous ability in the laboratory to develop a methodological approach to solve
specific question in Genetics.

Competències

Analitzar els resultats de la investigació per obtenir nous productes o processos de valoració de la seva
viabilitat industrial i comercial per a la transferència a la societat.
Concebre, dissenyar, desenvolupar i sintetitzar projectes científics en l'àmbit de la genètica, tant en la
seva vessant teòrica com aplicada.
Demostrar responsabilitat en la direcció de grups i/o projectes en equips multidisciplinaris.
Dissenyar i aplicar la metodologia científica en la resolució de problemes.
Dominar l'anàlisi genètica, com a eina transversal aplicable a qualsevol àmbit de la Genètica.
Identificar i proposar solucions científiques a problemes relacionats amb la investigació genètica tant a
nivell molecular com d'organisme i demostrar una comprensió de la complexitat dels éssers vius.
Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius
al seu camp d'estudi.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom o autodirigit.
Treballar individualment i en equips en un context multidisciplinari.
Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i altres recursos relacionats amb la genètica i camps afins.
Utilitzar terminologia científica per argumentar els resultats de la recerca i saber comunicar en anglès
oralment i per escrit en un entorn internacional.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar els resultats de la investigació per obtenir nous productes o processos de valoració de la seva
viabilitat industrial i comercial per a la transferència a la societat.
Aplicar la informació bibliogràfica sobre la evolució genètica per a entendre els processos evolutives.

Comprendre la importància de les dades obtingudes en les anàlisis genètiques en l'entorn metodològic
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Comprendre la importància de les dades obtingudes en les anàlisis genètiques en l'entorn metodològic
emprat.
Demostrar que comprendre las bases teòriques de les diferents aplicacions tècniques comunament
emprades en els diferents àmbits d'aplicació de la genètica.
Demostrar responsabilitat en la direcció de grups i/o projectes en equips multidisciplinaris.
Escriure un informe que considera que l'ús de la metodologia utilitzada en el mòdul per a resoldre un
problema específic.
Fer propostes en les reunions de grup sobre les millores en la pràctica per al projecte que estan duent
a terme.
Interpretar els resultats obtinguts en els experiments dissenyats per poder prendre decisions
adequades i poder proposar solucions pertinents a les qüestions plantejades en diferents àmbits de la
genètica.
Participar activament en reunions de grup.
Plantejar millores en els procediments dels protocols experimentals.
Preparar treballs relacionats amb el contingut del mòdul.
Redactar protocols per a experiments.
Utilitzar el coneixement de la genètica per a resoldre problemes plantejats.
Utilitzar terminologia científica per argumentar els resultats de la recerca i saber comunicar en anglès
oralment i per escrit en un entorn internacional.

Continguts

The content of this module will suppose to stay in a research laboratory to learn and use methodological
approaches to answer specific questions.

Metodologia

The main finality of this module is developing an experimental task in a research group. Aspects such as the
ability to develop autonomous work , look for references to improve the theoretical aspects of the research
activity and establish positive synergies with the members of the group are aspects to be developed in the
module.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Supervisades

Laboratory work 300 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Avaluació

The assessment of the laboratory practice will be done by the supervisor of the laboratory. The ability to
develop a correct activity in the lab will constitute the main source of information to be considered for the
evaluation of the study. Formal aspects (as punctuality and assistance); Knowledge and skills (as conceptual
and practical knowledge, verbal communication, fluency in English, computer skills, evaluation of the results,
and organization) and attitude (as ability to integrate in a research team, meet deadlines and assimilate new
concepts) will be also evaluated.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
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Supervision of the experimental task 100 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Bibliografia

Each student will need specific bibliography according to their research. The supervisor of the lab will provide
the students with current references to understand the state of the art of the topic to be developed.
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