
                                                                                                                                                                                                                 
 

  

 KNOWLEDGE PATH 
 PROGRAMA DE FORMACIÓ 2020  
 

  ACCIONS RECOMANADES SEGONS LA CATEGORIA PROFESSIONAL 

 

 ITINERARI 

FORMATIU 

RECOMANAT per 

CATEGORIA

Formació en el moment de 

l'Acollida 

(per tots els professionals)

Pre-Doctorals (R1), Ajudants d'Investigació i Tècnics 

de Laboratori

R2: Post-Doctorals// Investigadors Junior//

Clinical Investigator// Associate Investigator
R3: Investigadors  R4: Investigadors Senior Estructura
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s 1. Habilitats digitals en la recerca d'informació 

2. Bones pràctiques en investigació

3. Revisions sistemàtiques i meta-anàlisis

4. "R", programació bàsica per a estadística.

5. Estadística avançada i analisi de dades.

6. Visualització e impacte científic

1. Oportunitats de finançament 

competitiu 

2. Bones pràctiques en gestió de projectes

3. Divulgació de dades científiques a la 

societat

4. Estadística avançada i analisi de dades.

5. Bones pràctiques en investigació

6. Revisions sistemàtiques i meta-anàlisis

1. Bones pràctiques en la gestió de projectes

2. Divulgació de dades científiques a la societat

3. Estadística avançada i analisi de dades.

4. Bones pràctiques en investigació

5. Revisions sistemàtiques i meta-anàlisis

1.Divulgació de dades científiques a la 

societat
Es podrà assistir al Programa 

Formatiu d'Investigadors segons 

necessitats individuals.
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. Formació en PRL  

(obligatori)

. Formació en RGPD 

(obligatori)

. Formació en Codi de 

Conducta (obligatori)

Es podrà assistir al Programa 

Formatiu d'Investigadors segons 

necessitats individuals.
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 Gestió de Converses difícils i 

resolució de conflictes

Desenvolupament dels equips: 

Delegació Organització i gestió del 

temps

V
a

lo
rs

 

In
s
ti

tu
c
io

n
a

ls

Taller de resolució de

problemes i conflictes 

(Programa Formació Institucional 2020)

Formació de Formadors i Valors 

(Programa Formació Institucional 2020)

El lideratge conduit per valors 

(Programa Formació Institucional 2020)

Programa Formació Institucional 

2020

. How to publish a scientific article

. Improving your Paragraphs & Sentences

. Writing Retreat

. Talking about your research and Designing Visual Aids

Revise and Resubmit your Article

Career Development

. Organització i Gestió del temps

Sessió Institucional d'Acollida Grupal a la FSJD (obligatori)

Carta d'Identitat

. Sessió d'especialització: Biobanc

. Sessió d'especialització:Microscopia Confocal

. Sessió d'especialització: Serveis dels Laboratoris

. Dades: Data Management Plan, Open Access, Redcap…

. RGPD a Recerca 

. Female Leaders In science 

La mateixa que R1 i R2 més:

.Fundraising

. HRS4R: Charter&Code i Selecció de Personal (OTM-R) 

Gestió de Converses difícils i resolució de conflictes

.Desenvolupament dels equips: Delegació

Revise and Resubmit your Article


