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ESQUEMA DE CONTINGUTS DEL CURRÍCULUM VITAE 

 
1.- ÍNDEX 
 
 
2.- DADES PERSONALS 
 

• Nom i cognoms, data i lloc de naixement, lloc de residència, telèfons de contacte i e-mail de contacte. 
 
 
3.- MÈRITS ACADÈMICS 
 

• Llicenciatura/grau:  matèria, universitat, any, i qualificacions llicenciatura/grau: excel·lents, premis 
extraordinaris, notables... 

• Màsters: nom del màster, lloc d'impartició, any, crèdits.  
• Tesi doctoral:  títol, universitat, any, nota, data de lectura, cum laude. 
• Formació relacionada amb la gestió i amb la direcci ó de la recerca:  nom de la formació, 

temàtica, lloc d'impartició i data d'assoliment. 
 
 
4.- MÈRITS PROFESSIONALS 
 

• Títol d'especialista:  matèria, universitat, any. 
• Via d’obtenció del títol d’especialista:  MIR i altres vies (indicar quants), i SEMES (indicar si es 

posseeix). 
• Especificació de càrrecs en institucions, fins l’ac tualitat:  institució, càrrec, temps de durada. 
• Especificació detallada de l’experiència profession al1: institució, activitat, temps de durada i 

jornada.  
• Experiència en assistència especialitzada (clínica,  de suport tècnic i/o terapèutica), fins 

l’actualitat:  institució, tècnica, temps de durada. 
• Experiència en gestió i en direcció de la recerca:  institució, activitat i temps de durada.  
• Altra experiència en relació al perfil de la plaça sol·licitada:  institució, activitat, temps de durada.  

 
 
5.- MÈRITS CIENTÍFICS (dels darrers 10 anys) 
 

• Revistes2 i 3 
 

° Articles en revistes amb impact factor, com a darrer signant o bé autor de 
correspondència  (ordenades per data i numerades) 
Cognom i inicial del nom. Títol de l’article. Abreviatura internacional de la revista. Any; volum (número): 
pàgina inicial-final de l’article. (Si els autors són més de sis, es fa menció dels sis primers seguit de et 
al). 
 

Cal detallar: indexació de la revista, núm identificació PubMed (PMID), impact factor de cada revista  
(només articles originals) i h-index. 
 

                                            
1 Activitats professionals efectuades després de la residència. 
2 Quant a les revistes cal especificar en tots els casos  si són revistes indexades o no ho són. 
3 Cal fer les citacions bibliogràfiques  segons el model Vancouver vigent. 
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° Articles en revistes amb impact factor, com a 1r/2n signant  (ordenades per data i 
numerades) 
Cognom i inicial del nom. Títol de l’article. Abreviatura internacional de la revista. Any; volum (número): 
pàgina inicial-final de l’article. (Si els autors són més de sis, es fa menció dels sis primers seguit de et 
al).  
 

Cal detallar: indexació de la revista, núm. identificació PubMed (PMID), impact factor de cada revista 
i suma total de l'impact factor de totes les revistes de l'apartat (només articles originals) i h-index. 

 

° Articles en revistes amb impact factor com a altre signant i cartes, casos clínics, etc.  
(ordenades per data i numerades) 
Cognom i inicial del nom. Títol de l’article. Abreviatura internacional de la revista. Any; volum (número): 
pàgina inicial-final de l’article. (Si els autors són més de sis, es fa menció dels sis primers seguit de et 
al).  
 

Cal detallar: indexació de la revista, núm identificació PubMed (PMID), impact factor de cada revista  
(només articles originals) i h-index. 
 

 

• Llibres4: 
 

° Autor/a de capítols de llibre (ordenats per data i numerats) 
− Editats a l’estranger 

Cognom i inicial del nom de tots els autors. Títol del capítol. En: cognom i inicial del nom. Títol del 
llibre. Edició. Lloc de publicació: Editorial; any. Extensió del capítol (pàgina inicial-final). 
Cal afegir: ISBN del llibre. 
 

− Editats a Espanya  
Cognom i inicial del nom de tots els autors. Títol del capítol. En: cognom i inicial del nom. Títol del 
llibre. Edició. Lloc de publicació: Editorial; any. Extensió del capítol (pàgina inicial-final). 
 

Cal afegir: ISBN del llibre. 
 

° Editor/a de llibres (ordenats per data i numerats) 
Cognom i inicial del nom. Títol del llibre. Edició. Lloc de publicació: editorial; any.  
Cal afegir: ISBN del llibre. 
 

 
 
 

6.- PROJECTES DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT (dels darrers 6 anys) 
 

• Ajuts a la recerca a com investigador/a principal ( IP) (FIS, Pla Nacional, projectes europeus, etc.): 
títol, organització finançadora, institució, codi núm., duració, import finançat (euros). 

• Patents: títol, ID núm., dates, inventors, estat actual; especificar si estan llicenciades. 
 
 

 
 
7.- ASSAIGS CLÍNICS (dels darrers 5 anys, i en els que s'hagi estat IP) 
 

• Acords de llicència, assaigs clínics (fase I-II), a ltres contractes amb companyies 
 

 
8.- CONGRESSOS (dels darrers 5 anys) 

 

• Ponències, taules rodones i conferències com a conv idat/da en congressos patrocinats 
per societats científiques  (internacionals o nacionals, separadament): títol, tipus de reunió, nom 
congrés/ conferència/ taula, lloc i data. (ordenats per data i numerats). Indicar si es presenta un resum 
oral/escrit o bé es tracta d’una presentació oral convidada. 

 

 

                                            
4 Cal fer les citacions bibliogràfiques  segons el model Vancouver  vigent. 
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9.- ALTRES MÈRITS 
 

• Membre de societats científiques: nom societat i temps de duració de l'adscripció. 
• Estades a l’estranger:  activitat desenvolupada durant l'estada i temps de durada. 
• Premis rellevants 
• Altra activitat professional digne de menció 
• Idiomes:  idioma, nivell, lloc d'impartició, i data d'assoliment nivell.  
 

 
10.- MÈRITS DOCENTS (dels darrers 5 anys) 
 

• Tipus de plaça de professor/a universitari/a o d’al tres places ocupades amb acreditació 
universitària (catedràtic/a, titular, associat/da, altres): matèria, institució, anys. 

• Direcció de tesis doctorals. (ordenats per data i numerats) 
• Direcció de cursos de doctorat. (ordenats per data i numerats) 
• Organització/participació en cursos de doctorat i n o universitaris. (ordenats per data i 

numerats) 
 
 

11.- PLA ESTRATÈGIC DE RECERCA I MEMÒRIA DE GESTIÓ 
 

• Pla estratègic de recerca del PSMAR i memòria de ge stió de l'IMIM 
° Anàlisi i diagnòstic de la situació actual (entorn intern i extern, actual i futur). 
° Proposta de nou model organitzatiu i operatiu de recerca del PSMAR i del seu institut: missió 

i visió estratègica.  
° Formulació d'estratègies: priorització de línies i objectius estratègics a desenvolupar 
° Pla operatiu: direcció participativa, integració de grups de recerca, fund rising... 
° Descripció de l'estructura de gestió proposada per a l'IMIM: estructura, organització i 

recursos. 
° Propostes de desenvolupament i objectius concrets a assolir, en relació amb l'IMIM i a curt, 

mitjà i llarg termini 
° Anàlisi econòmica i pressupost (dades macroeconòmiques i compte d'explotació). 
 
Per tal de realitzar aquest apartat es recomana de consultar els corresponents llocs webs del 
PSMAR i l'IMIM, en especial els apartat d'informació corporativa i les publicacions (memòries): 
− http://www.parcdesalutmar.cat/info_corp/index.html 
− http://www.imim.cat/infocorporativa/ 
− http://www.parcdesalutmar.cat/publicacions/publicacions2/index.php?CATEGORY2=298 
 
 

12.- RESUM DE L'ACTIVITAT DE RECERCA (indicadors d'activitat, dels darrers 5 anys) 
 

• Recursos 
° Finançament de 
° Núm. de subvencions obtingudes i total de pressupost (euros) 
° Núm. de contractes de recerca amb la indústria i total de pressupost (euros) 
° Núm. de assaigs clínics (fase I-II) 
° Núm. de projectes europeus (com a participant). 
° Núm. de projectes europeus (com a coordinador). 
° Núm d'articles i/o ressenyes  (PubMed)  

 
• Col·laboracions externes en actiu: nom investigador, institució, ciutat i país.  
• Resum de línies de recerca actuals i perspectives d e futur: títol, introducció, objectius, 

referències seleccionades (màxim 2 fulls). 
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El currículum ha de recollir totes  les dades que s'especifiquen en aquest esquema. En cas contrari, no es valoraran 
els aspectes que no s'ajustin al model.  
 

En cas de dubte, el/la candidat/a pot posar-se en contacte amb Maria Merino, secretària del Tribunal Qualificador, 
e-mail: mmerino@imim.es). 
 

 


