PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL PER A LA SEVA PUBLICACIÓ AL PORTAL
DE LA TRANSPARÈNCIA
Aquesta informació es requereix a efectes de publicar-la en acompliment de l’article 9.1.b de la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sens
perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. La veracitat del contingut
d’aquesta fitxa és responsabilitat del propi professional.
DADES D’IDENTIFICACIÓ
Nom

Lloc i data de naixement

Nuria Roger Casals

Barcelona, 20 de març de1964

Càrrec actual
Directora de Transferència de Coneixement
Departament, organisme o ens públic d’adscripció
Consorci Hospitalari de Vic
PERFIL
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic)
• Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona a l’any 1989.
• Doctora en Medicina per la Universitat de Barcelona a l’any 1998 aconseguint el
reconeixement de Apto Cum Laude i premi extraordinari de doctorat de la Universitat
de Barcelona.
• Especialista en Pneumologia.
• Professora col·laboradora de la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat de
Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC) des de l’ any 2000 fins a l’any
2014.
• Professora associada de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona des de
l’any 2011 fins l’actualitat.
• Reconeixement de “Profesor de Universidad Privada”,” Profesor Ayudante doctor” y
“Profesor contratado doctor” per l’Agéncia Nacional de Evaluación de Calidad y
Acreditacón (ANECA) del Ministerio de Educación, Cultura i Deporte a l’any 2014.
• Reconeixement per part de l’Agència de Qualitat del sistema Universitari de Catalunya
(AQU) dels trams de recerca dels períodes 1991-1996 i 1997-2007.
• “Programa en gestión de servicios sanitarios” ESADE curso 2004-2005.” Máster
Universitario en liderazgo y gestión de la ciencia y la innovación” per la Universitat
Pompeu Fabra, Barcelona School of Manager curso 2012-2013.

.

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL
Experiència professional (per ordre cronològic)
• 1990-1993: Metge especialista en formació en l’especialitat de Pneumologia a
l’Hospital Clínic de Barcelona.
• 1994: Beca Emili Letang concedida per l ’Hospital Clínic per la realització del treball de
camp vinculat amb la tesis doctoral.
• 1995 fins a 2011: Metge adjunt de pneumologia a Consorci Hospitalari de Vic
• Des de 2000 fins a 2011 ha compaginat les tasques com a pneumòleg amb els
càrrecs de cap d’estudis i directora de docència i recerca.
• 2011 fins a l’actualitat Directora de Transferència de Coneixement al Consorci
Hospitalari de Vic, funció que compagina amb l’activitat assistencial com a pneumòleg.
• 2005 fins a l’actualitat Directora de la Fundació d’Osona per la Recerca i Educació
Sanitàries (FORES)

INFORMACIÓ ADDICIONAL
Altra informació rellevant
• Participació en diferents projectes de recerca, publicacions científiques i organització
de congressos i activitats docents i formatives.
• Formació específica en la vessant de direcció d’equips de treballs i en metodologia
docent.
• Membre de l’equip que desenvolupa el Pla Director de Malalties de l’Aparell
Respiratori (PDMAR).
•
Membre del comitè director de l’Observatori de les Teràpies Respiratòries.

Data actualització
25- Juny -2015

Signatura

