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curs d’expert en coordinació de recerca clínica

PRESENTACIÓ

Donat l’impacte actual d’Espanya en el món de la recerca, l’evolució constant de la investigació clínica i la
necessitat de proporcionar uns estàndards de qualitat per el disseny, realització, registre i comunicació dels
assajos clínics que involucren els éssers humans, es fa cada vegada més evident la necessitat d’un perfil
professional destinat a donar resposta a aquesta nova realitat. És per això que el paper del coordinador de
recerca clínica focalitza la seva tasca en mantenir l’equilibri entre la integritat del pacient i el compliment del
protocol d’investigació.
Degut a que els professionals que actualment dediquen les seves tasques al món dels assajos clínics
es troben davant una manca de formació específica que els avali en la realització de la seva activitat,
aquest curs pretén formar a coordinadors de recerca en aspectes regulatoris, metodològics, farmacològics,
bioètics i del maneig del pacient, seguint els estàndards internacionals en recerca clínica.

CURS 2018/2019

METODOLOGIA DOCENT

Sessions interactives, tallers, discussió de casos pràctics, audiovisuals, classes magistrals, tutorització
individual.
Virtualitat complementària i avaluativa dins la plataforma del Campus.
Es donarà material bibliogràfic a l’inici de cada mòdul.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Haver assistit al 80% de les classes del total del curs.
Presentació del treballs proposats durant el curs amb mínim d’aprovat.
Superació de tot el curs amb mínim d’aprovat de l’avaluació tipus examen test.

ORGANITZACIÓ DEL CURS

ACREDITACIÓ

OBJECTIU

CALENDARI I HORARI

COMPETÈNCIES GENERALS

MATRÍCULA I LLOC DE REALITZACIÓ

Direcció del curs: Dra. Júlia Roura Masmitjà. Campus Docent Sant Joan de Déu.
Coordinació: Sra. Cristina Llanos Príncipe. Fundació Sant Joan de Déu.

L’objectiu final del curs és qualificar professionals que es puguin incorporar en equips de recerca d’hospitals,
centres de salut i empreses de serveis d’investigació clínica.

Capacitat d’assolir la coordinació d’un assaig clínic dins el context regulatiu i ètic que aplica a la investigació
clínica amb éssers humans.
Capacitat de resiliència emocional i empatia envers al pacient que participa en un assaig clínic.

ESTRUCTURA DEL CURS

El curs s’estructura en forma de curs d’expert universitari amb un total de 15 ECTS. Està organitzat en 5
mòduls, amb una duració de 7 mesos.

PROGRAMA I CONTINGUTS

El curs presenta 5 mòduls diferenciats i complementaris. Tots els mòduls estan lligats a tallers pràctics per
fiançar l’aprenentatge.
Mòdul I: Introducció en el desenvolupament d’un nou fàrmac. Rol del coordinador.
Primer mòdul introductori en el món de la recerca clínica i en el desenvolupament d’un fàrmac.
Mòdul II: Marc regulatori.
Segon mòdul que treballa coneixements sobre el marc regulatori i ètic dels assajos clínics.
Mòdul III: Organització en el desenvolupament d’un assaig clínic.
Tercer mòdul relacionat amb el desenvolupament d’un assaig clínic.

La Universitat de Barcelona i Campus Docent Sant Joan de Déu expediran: Títol d’expert en coordinació
de recerca clínica als alumnes que superin el curs.

Les classes del curs seran els dijous de 16 a 20.30h.
Classes lectives del: 20 de Setembre de 2018 al 25 d’Abril de 2019.

Lloc:
Campus Docent Sant Joan de Déu.
Carrer Miret i Sans, 10-16.
08034 Barcelona.
Telèfon: 93.280.09.49

Dates de matriculació:
Del 4 al 25 de juliol i del 27 d’agost al 14 de setembre de 2018.
Horari: Juliol de 9 a 15 hores - Setembre de 9 a 18.30 hores.
Documentació necessària:
• Fotocòpia compulsada del títol professional.
• Fotocòpia del DNI.
• Dues fotografies mida carnet.
• Dades bancàries (l’imprès el facilitarà el Campus).
PREU: El preu establert és de 1.150€ més taxes de matriculació.
Pagament fraccionat en sis mesos, de juliol a desembre de 2018.
L’import de la matrícula no es retornarà, en cap cas, un cop començat el curs.
Els pagaments es realitzaran mitjançant rebuts domiciliats.

Mòdul IV: Coordinació de recerca clínica a un centre d’investigació.
Quart mòdul exclusiu de coordinació de recerca en centres d’investigació.
Mòdul V: El pacient i la seva involucració en projectes de recerca.
Cinquè mòdul basat en el pacient i la seva involucració en els projectes de recerca
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