Programa PhD4MDs
Per tal de proporcionar-li al metge un nivell avançat i de frontera en recerca traslacional, es crea el Programa
PhD4MDs, adreçat als professionals que hagin superat la Formació Sanitària Especialitzada (FSE). Aquest
programa d’excel·lència contempla el desenvolupament d’un pla de formació en recerca traslacional compartit pel
CRG (Centre de Regulació Genòmica), l’IRB (Institut de Recerca Biomèdica), l’IDIBAPS (Institut d’Investigacions
Biomèdiques August Pi i Sunyer) i el VHIR, que inclou la realització de quatre projectes de recerca co-dirigits pel
CRG i el VHIR, el CRG i l’IDIBAPS, l’IRB i el VHIR, i l’IRB i l’IDIBAPS, i que finalment resulti en la defensa d’una tesi
doctoral en l’àmbit de les Ciències i Tecnologies de la Salut.
Amb aquesta actuació es pretén:
- Proporcionar una formació d’excel·lència científica per als professionals sanitaris que hagin acabat el període
d’FSE regulat per a Metges, per tal d’incrementar la massa crítica de facultatius especialistes-investigadors,
considerats claus en la recerca traslacional, i dotar-los de les eines necessàries per què puguin dedicar-se
professionalment a la clínica i a la recerca alhora, apropant la recerca biomèdica a la pràctica clínica.
- Afavorir la recerca orientada al pacient i a la població a través d’activitats de transferència.
Promoure la col·laboració entre el CRG, l’IRB, l’IDIBAPS i el VHIR, i potenciar així el desenvolupament i l’avenç en
recerca traslacional.
BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE PROJECTES COL·LABORATIUS
Objecte: selecció de, mínim, 4 projectes de recerca col·laboratius que seran l’objecte d’estudi del Programa
PhD4MDs.
Característiques dels projectes de recerca: hauran de tenir dos co-directors: un investigador del VHIR i un del CRG
o de l’IRB. Els projectes tindran un caràcter clarament traslacional i una durada de 3 anys.
Presentació de les sol·licituds: caldrà complimentar la sol·licitud en model normalitzat, i enviar-la per correu
electrònic a phd@irbbarcelona.org, abans del 6 d’abril del 2015 (17h).
Trobareu tota la informació de la convocatòria en els següents enllaços:
- Bases
- Sol·licitud
- Presentació
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