DOCTORATS
INDUSTRIALS
FORMULARI DE PROJECTES DE DOCTORAT INDUSTRIAL
A EMPLENAR PER L’EMPRESA I LA UNIVERSITAT
SOĿLICITUD DE PARTICIPACIÓ EN UN PROJECTE DE DOCTORAT INDUSTRIAL
→ PROJECTE Development of hypersensitive next generation sequencing methods for the detection of ultra rare genetic
variants in blood plasma
→ DATA PREVISTA D’INICI DEL PROJECTE Març 2018
→ ERC PANEL 1 LS1 Molecular and Structural Biology and Biochemistry
→ ERC PANEL 2 (OPCIONAL) LS2 Genetics, Genomics, Bioinformatics and Systems Biology

MODALITAT DEL PROJECTE DE RECERCA
Anualment la Generalitat de Catalunya estableix un nombre màxim de projectes de cada modalitat. En el cas que s’atorgui
la totalitat dels ajuts d’una modalitat i es vulgui desenvolupar el projecte en la convocatòria en curs, es pot optar per les
dues modalitats seleccionant simultàniament ambdues caselles. Vegeu l’apartat de característiques.
Modalitat de cofinançament

✔

Modalitat d’ajuts específics

DADES DE L’EMPRESA
→ NOM DE L’EMPRESA Quantitative Genomic Medicine Laboratories

→ CIF

→ REPRESENTANT LEGAL DE L’EMPRESA Lluís Armengol Dulcet

→ NIF/NIE

→ RESPONSABLE DEL PROJECTE A L’EMPRESA Jairo Rodríguez Lumbiarres

→ NIF/NIE

→ ADREÇA ELECTRÒNICA

→ TELÈFON

→ ADREÇA DEL CENTRE DE TREBALL ON ES DESENVOLUPARÀ PARCIALMENT EL PROJECTE

Carrer Joan XXIII, 10, 2ª planta
→ CODI POSTAL 08950

→ POBLACIÓ Esplugues de Llobregat → PÀGINA WEB www.qgenomics.com

→ BREU PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA
qGenomics és una empresa spin off del Centre de Regulació Genòmica (CRG) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), que inicia la seva trajectòria l'any
2009. Combina uns tasca activa de recerca bàsica i aplicada en salut humana, al temps que ofereix serveis avançats d'anàlisi genòmica per a metges
i investigadors emprant eines bioinformàtiques i dissenys propis basats en tecnologies de microxips d'ADN i de seqüenciació massiva en l'àmbit de la
pediatria, la ginecologia i la reproducció humana assistida.
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DADES DE L’ENTORN ACADÈMIC DEL PROJECTE
→ UNIVERSITAT Universitat Pompeu Fabra
→ PROGRAMA DE DOCTORAT Biomedicina
INVESTIGADOR/A ICREA

→ CODI SGR 2014 SGR 1468

BENEFICIARI D’UN AJUT ERC

✔

GRUP DE RECERCA SGR

→ NOM DEL GRUP DE RECERCA Grup de recerca en genética humana

→ DIRECTOR/A DE TESI Luís Pérez Jurado

→ NIF/NIE

→ CENTRE DE RECERCA (SI ESCAU)
→ADREÇAELECTRÒNICA

→TELÈFON

→ ADREÇA DEL DEPARTAMENT/CENTRE ON DESENVOLUPARÀ PARCIALMENT EL PROJECTE

C/ Doctor Aiguader 88
→ CODI POSTAL 08003

→ POBLACIÓ Barcelona

→ PÀGINA WEB www.upf.edu

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DE RECERCA

BREU RESUM DEL PROJECTE DE RECERCA, QUE INDIQUI SI HI HA ALTRES ENTITATS O CENTRES PARTICIPANTS, AMB L’EXTENSIÓ MÀXIMA
DEL REQUADRE, MITJANÇANT EL QUAL EL CANDIDAT PUGUI IDENTIFICAR SI ES TRACTA D’UN PROJECTE DEL SEU INTERÈS.

La presència d'ADN lliure circulant va ser descrita per primer cop l'any 1997 per Dennis Lo en detectar la presència d'ADN fetal en el torrent
sanguini matern. El desenvolupament que s'ha produït en els darrers anys al voltant d'aquesta troballa ha estat possible gràcies a la vertiginosa
evolució de les tècniques d'anàlisi genòmic basades en la seqüenciació massiva que a dia d'avui ens permeten, entre d'altres aplicacions, detectar
trisomies fetals a partir d'un simple anàlisi de sang a la mare. A nivell de recerca aquest ADN lliure circulant s'ha mostrat extremadament útil en
moltes altres aplicacions tant dispars com poden ser el seguiment del comportament d'un tumor durant un tractament a través de la detecció de
mutacions específiques del tumor en la sang, o el seguiment del potencial rebuig en un procès de transplantament d'òrgans.
En els darrers tres anys, amb el suport del programa de doctorats industrials, a qGenomics estem avançant de forma molt sòlida en el
desenvolupament i aplicació de noves metodologies d'anàlisi de l'ADN lliure circulant, amb especial atenció a la seva potencial aplicabilitat en el
camp de l'oncologia. Un dels punts clau en l'anàlisi del ADN lliure circulant és el fet que la major part de mutacions que conté es troben a molt baixa
freqüència. Per aquest motiu són imprescindibles estratègies que permetin seqüenciar aquest ADN de forma que no contingui errors. Així, en el
present projecte proposem aprofundir en aquesta linea per a desenvolupar mètodes que ens permetin identificar mutacions a molt baixa freqüència
per mitjà de la supressió del soroll de fons associat a les tècniques de seqüenciació massiva actualment en ús. L'assoliment d'aquest objectiu ha de
passar tant pel desenvolupament de nous protocols i reactius per a la preparació de llibreries com pel desenvolupament de programes
bioinformàtics específics per a l'anàlisi de les dades.
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PERFIL DEL CANDIDAT

Descripció dels requisits mínims i valorables, quant a titulació, idiomes i experiència, que seran més valorats en els candidats. En tots els
apartats cal fer referència a si és un requisit mínim o valorable.

→ TITULACIÓ* (GRAU, O EQUIVALENT (LLICENCIATURA, ENGINYERIA SUPERIOR I ARQUITECTURA), I MÀSTER UNIVERSITARI)

Grau, màster o equivalent en Biomedicina, Bioestadística i Ciències de la vida en general.
*Requisits per a l’admissió al doctorat: vegeu l’apartat corresponent a les preguntes més freqüents dels estudiants de doctorat (FAQ) del
web del Pla de Doctorats Industrials.

→ IDIOMES
Català, Castellà i Anglès.

→ EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL D’INTERÈS
Coneixements amplis de genètica humana i eines d'anàlisi genòmic,
concretament de les tecnologies de seqüenciació massiva (NGS) i de
les eines bioinformàtiques i bioestadístiques necessàries per a
l'anàlisi de les dades. És necessari un coneixement sòlid de la
utilització de Bash (Linux), R i paquets d'anàlisi de dades de l'entorn
de Bioconductor. Es valorarà molt positivament el coneixement
d'altres llenguatges de programació com Python i Java.

→ ALTRES

NA

CARACTERÍSTIQUES DELS PROJECTES DE DOCTORAT INDUSTRIAL

L’element essencial del Pla de Doctorats Industrials és el projecte de doctorat industrial, és a dir, un projecte de recerca estratègic d’una
empresa, on el doctorand/a desenvoluparà la seva formació investigadora, en coŀlaboració amb una universitat, i que serà objecte d’una
tesi doctoral.
La Generalitat de Catalunya dóna suport econòmic a aquests projectes mitjançant 2 modalitats, ateses algunes característiques en l’execució del projecte:
a. Projectes de doctorat industrial cofinançats per la Generalitat de Catalunya.
b. Projectes de doctorat industrial amb ajut específic.

CARACTERÍSTIQUES COMUNES D’AMBDUES MODALITATS

→ La tesi doctoral es desenvoluparà en el marc d’un conveni de coŀlaboració entre una universitat (i, si escau, centre de recerca) i una empresa (també pot participar-hi més d’una empresa).
→ El/la doctorand/a disposarà d’un director/a de tesi vinculat/ada a la universitat o al centre de recerca i d’una persona responsable designada per l’empresa.
→ La selecció de la persona candidata es realitzarà conjuntament entre les parts signants del conveni de coŀlaboració. En tot cas, la persona
candidata ha de ser acceptada i admesa al programa de doctorat de la universitat corresponent.
→ La persona candidata ha de tenir una nota mitjana de l’expedient acadèmic igual o superior a 6,5 (escala 0 a 10), calculada sobre el total
de crèdits dels estudis superiors que donen accés als estudis oficials de doctorat.
→ El director/a de tesi ha de formar part d’un grup de recerca reconegut (SGR) vigent de la Generalitat de Catalunya o bé ser investigador/
a del programa ICREA o haver obtingut finançament del Consell Europeu de Recerca (ERC).
→ La dedicació del/de la doctorand/a al projecte de recerca es distribuirà entre l’empresa i la universitat.
→ El/la doctorand/a participarà en programes formatius en competències específiques relacionades amb el lideratge, la coordinació i la
gestió de projectes d’R+D+I; la transferència de resultats de recerca; el desenvolupament de noves empreses, i la propietat inteŀlectual i industrial, entre altres matèries rellevants.
→ El/la doctorand/a disposarà d’una assignació anual (borsa de mobilitat) finançada per la Generalitat de Catalunya i que podrà acumularse per a un període màxim de 3 anys. La finalitat és l’assistència a seminaris i congressos relacionats amb el projecte de recerca, així com
estades en altres seus de l’empresa, en altres universitats o en centres de recerca de fora de Catalunya.
→Totes les tesis llegides en el marc del Pla de doctorats industrials rebran la menció de doctorat industrial. Les empreses i els directors
acadèmics o les directores acadèmiques participants també rebran un reconeixement per la seva participació al Pla.
Dipòsit Legal B-9413-2014

DOCTORATS
INDUSTRIALS
A EMPLENAR PEL CANDIDAT
DADES DE LA PERSONA SOL LICITANT
→ NOM I COGNOMS DE L’ESTUDIANT 

→ DNI/NIE

→ ADREÇA DE LA RESIDÈNCIA HABITUAL
→CODIPOSTAL 



→POBLACIÓ 

ǵ7(/)21

→ ADREÇA ELECTRÒNICA

PERFIL DEL CANDIDAT
→ TITULACIÓ: GRAU O EQUIVALENT (LLICENCIATURA, ENGINYERIA SUPERIOR I ARQUITECTURA), I MÀSTER UNIVERSITARI.

→
→
→
→
→
→

→ NOMBRE DE CRÈDITS I NOTA MITJANA
DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC DE GRAU O
EQUIVALENT (ESCALA 1 a 10)
→ NOMBRE DE CRÈDITS I NOTA MITJANA
DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC
DE MÀSTER (ESCALA 1 A 10)
→ IDIOMES. EN EL CAS DE DISPOSAR D’UN

CERTIFICAT ACREDITATIU, CAL ESPECIFICAR-HO
AMB LA DATA D’OBTENCIÓ.

→ EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

→ ALTRES DADES D’INTERÈS RELLEVANTS PER AL PROJECTE
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A EMPLENAR PEL CANDIDAT
MOTIVACIÓ I INTERÈS EN EL PROJECTE

Espai per incloure les motivacions i l’interès personal en el projecte, amb l’extensió màxima del requadre.

Les dades facilitades per les persones soŀlicitants passaran a formar part d’un fitxer propietat de l’AGAUR amb l’objectiu de gestionar
la seva participació en el projecte de doctorat industrial. Aquesta gestió en ocasions por comportar la cessió de determinades dades
facilitades a terceres entitats de l’àmbit públic o privat, perquè la seva intervenció en el decurs del procés de gestió pot resultar necessària perquè la resolució es faci de manera correcta, o perquè així ho estableix alguna norma amb rang de llei
Les persones soŀlicitants poden exercir els drets d’accés, rectificació, canceŀlació o oposició al tractament de les seves dades dirigint-se per escrit a l’adreça passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona, i a l’adreça de correu electrònic lopd@agaur.gencat.cat,
adjuntant una fotocòpia del DNI o signant el correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda.
De conformitat amb l’article 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, autoritzo a
l’AGAUR a cedir les meves dades personals i acadèmiques a la universitat i empresa, en el marc de les quals es desenvolupa el projecte de doctorat industrial pel qual he optat, amb l’exclusiva finalitat de gestionar l’avaluació i, si escau, la selecció de la meva candidatura.

Data i signatura de l’interessat.

BBBBBBBBBBBBBBB_________________, ____ de ____________________ de ____BB

BLOQUEJAR
Per a més informació:
doctorats.industrials.sur@gencat.cat · doctoratsindustrials.gencat.cat
Procediment de soŀlicitud de participació:
→ Enviament de còpia electrònica a la bústia de correu del Pla de Doctorats Industrials: doctorats.industrials.sur@gencat.cat
→ Presentació del formulari original en paper i signat per totes les parts participants a la seu de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
(AGAUR): passeig Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona. (REF: Projecte de Doctorat Industrial).
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