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 new algorithms for analgesia management during general anesthesia
→ DATA PREVISTA D’INICI DEL PROJECTE 01/04/2020
→ ERC PANEL 1 PE6 Computer Science and Informatics
→ ERC PANEL 2 (OPCIONAL) PE7 Systems and Communication Engineering

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 Quantium Medical SLU

→ CIF

→ REPRESENTANT LEGAL DE L’EMPRESA Erik Weber Jensen
→ RESPONSABLE DEL PROJECTE A L’EMPRESA Erik Weber Jensen
→ ADREÇA ELECTRÒNICA

→ TELÈFON

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

Avinguda Ernest Lluch nº32, Tecnocampus TCM2, Oficina 3.17
→ CODI POSTAL 08302

→ POBLACIÓ Mataró

→ PÀGINA WEB www.quantiummedical.com

→ BREU PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA
Quantium Medical is a company specialized in the development of new parameters and products for patient monitoring.
Quantium Medical designs and develops non-invasive patient monitoring methods and applications, to allow more efficient interventions for hospitals
and clinics, while reducing the risk for the patients.
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DADES DE L’ENTORN ACADÈMIC DEL PROJECTE
→ UNIVERSITAT Universitat Politècnica de Catalunya
→ PROGRAMA DE DOCTORAT Doctorat en Enginyeria Biomèdica
INVESTIGADOR/A ICREA

→ CODI SGR 2017 SGR 00952

BENEFICIARI D’UN AJUT ERC

✔

GRUP DE RECERCA SGR

→ NOM DEL GRUP DE RECERCA Bioinformatics and Biomedical Signals

→ DIRECTOR/A DE TESI Montserrat Vallverdú Ferrer
→ CENTRE DE RECERCA (SI ESCAU)

Biomedical Engineering Research Center (CREB/UPC)

→ADREÇAELECTRÒNICA

→TELÈFON

→ ADREÇA DEL DEPARTAMENT/CENTRE ON DESENVOLUPARÀ PARCIALMENT EL PROJECTE

Eng.Sistemes, Automàtica i Inf.Ind. EDIFICI H DESPATX 4.23 AVDA. DIAGONAL, 647
→ CODI POSTAL 08028

→ POBLACIÓ Barcelona

→ PÀGINA WEB http://www.creb.upc.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.

In the last decades, different algorithms for anesthesia monitoring have been developed and several devices are available in the operating theaters
for that purpose. Even though they have improved the general anesthesia procedures by monitoring the effects of hypnotics in the brain and reducing
the incidence of awareness (among other positive outcomes), the management of analgesics to avoid pain is still not fully covered by them.
Patients under anesthesia are unconscious and often paralyzed. When painful stimulation is applied, such as surgical incision or intubation,
physiological reactions to the aggression take place, provoking alterations in the patient condition and/or problems in the post-operative period. It is
therefore key to monitor the level of pain that an anesthetized patient is suffering in order to administer enough analgesics to avoid pain reactions,
while not exceeding the appropriate dose, since this would have undesired effects such as bradycardia and/or hypotension.
Several algorithms exist aiming at reflecting the nociceptive/anti-nociceptive balance of a patient, but most of them are known to be unspecific and
cannot be used as a guidance to deliver analgesics during anesthesia. This project aims at developing a new nociception index that continuously
measures the nociception/anti-nociception balance of the patient and that proves to be useful guiding analgesia titration, by abolishing patient
reactions to pain without causing major hemodynamic alterations due to analgesics overdose.

The main tasks for this research project are:
State of the art - Literature review of available technologies to monitor analgesia during general anesthesia and their advantages and limitations.
Data recording and processing: Planning and executing clinical studies to collect clinical data such as raw EEG data, drug titration and other relevant
clinical recordings. Signal processing of the recorded signals, mainly the EEG and other physiological signals, using both linear and non-linear
techniques, for: noise removal, feature extraction and other signal conditioning strategies to obtain a clean dataset for further analysis.
Algorithm development phase 1 - Data Analysis: Identification of the physiological signals from the recorded database showing (1) correlation with
painful episodes and (2) correlation with analgesic dosages.
Algorithm development phase 2 - Software Implementation: Development of new algorithms reflecting the nociceptive/anti-nociceptive balance of
the patient, based on EEG and other physiological variables and their combination, using non-linear techniques, such as fuzzy logic and machine
learning. Algorithm verification and evaluation of the impact of its use in current clinical practice.
Thesis writing.
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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)

Master in Biomedical Engineering or related fields
Telecommunications Engineering/Industrial Engineering
*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
English and Spanish

→ EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL D’INTERÈS
Not required.
EEG Signal Processing in R&D department experience and
programming skills (Matlab and Visual Basic) will be valued.

→ ALTRES

Experience in software development
Experience in healthcare settings
Interest in biomedical engineering
Autonomy

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

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Les dades facilitades per les persones sol·licitants seran tractades per l’AGAUR en els termes següents:
Responsable. AGAUR – CIF Q0801117C – Passeig Lluís Companys 23, 08010, Barcelona –lopd.agaur@gencat.cat.
Delegat Protecció Dades. Microlab Hard - c/ Santiago Rusiñol 8, 08750 Molins de Rei – agaur@dpo.microlabhard.es
Finalitat. Remetre la seva candidatura a l’empresa i centre de recerca impulsores del projecte de recerca al qual s’hagi inscrit per, si s’escau, gestionar l’ajut per a la seva contractació dintre del període establert
en la convocatòria de Doctorats Industrials, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu relatiu a la protecció de dades de caràcter personal i la LO 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals.
Legitimació. El compliment d’una obligació legal i l’exercici de poders públics conferits al Responsable.
Conservació de les dades. Les seves dades es conservaran d’acord amb els terminis establerts al marc normatiu regulador dels serveis de gestió d’ajuts de l’AGAUR i en la normativa d’arxius aplicable.

Drets. En qualsevol moment, pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que l’identifiqui, adreçat a l’Agaur o
al Delegat de Protecció de Dades. En cas de disconformitat amb el tractament, també té el dret de presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Destinataris. Empresa i centre de recerca impulsores del projecte de recerca per a la valoració de la seva candidatura, Departament d’Empresa i Coneixement al qual es troba adscrit l’AGAUR amb l’objectiu de
exercir les funcions de control, avaluació i direcció al respecte de la gestió de l’AGAUR. Entitats de l’àmbit públic o privat en cas que resulti totalment necessari i estigui previst a la convocatòria per a la correcta
resolució de la mateixa. Sempre que existeixi obligació legal.

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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