TÍTOL D’EXPERT (FELLOWSHIP)
EN NEUROREHABILITACIÓ
DEL DANY CEREBRAL ADQUIRIT
120 ECTS. Per la Universitat Autònoma de Barcelona
El Títol d’Expert en Neurorehabilitació del Dany OBJETIUS ESPECÍFICS
Cerebral Adquirit es dirigeix preferentment a

Formar experts en el tractament i la
metges especialistes en medicina física i
rehabilitació especialitzada de persones
rehabilitació que participen en l’atenció clínica
amb dany cerebral adquirit, així com de
de persones amb dany cerebral adquirit, o que
les complicacions pròpies de la seva
patologia.
vulguin dedicar-se professionalment en el futur.


Aquest programa pretén afavorir el
desenvolupament de la carrera professional,
tant en l’aspecte assistencial com en el científic,
incorporant les tècniques diagnòstiques i
terapèutiques més eficaces i desplaçant el límit

dels coneixements en aquells casos en que els
disponibles no permetin resoldre
adequadament els problemes plantejats.

PLA DE TREBALL
•
•
•

Formació pràctica (40%)
Formació teòrica (30%)
Formació investigadora (30%)

Formar experts amb la capacitat
necessària per participar, liderar y
coordinar equips de treball
multidisciplinaris per l’atenció integral
de pacient amb dany cerebral.
Dotar als professionals d’una
metodologia de treball que permeti
generar nous coneixements, així com
transferir-los de forma segura i amb
garantia de qualitat.

ESTRUCTURA

REQUISITS

El programa té una durada de 47 setmanes,
amb un total de 1600 hores de pràctica
clínica.

Títol de Llicenciat/Graduat en Medicina i d’
especialista en Medicina Física i Rehabilitació,
o bé el d’especialista en Neurologia.

Els diferents mòduls que conformen el
programa es desenvoluparan de forma
paral·lela.

Estudiants de fora d’Espanya: per tramitar la
sol·licitud és imprescindible presentar la seva
homologació del títol de Medicina i, si és
possible, el d’especialista.

És un requisit contractar una assegurança
d’accidents i de responsabilitat civil pel
La data d’inici s’acordarà amb la Secretaria de període que cobreixi tota l’estada al nostre
Docència i serà autoritzada pel Comitè de
hospital. Si ja disposa d’una pòlissa
Docència.
d’assegurança, serà suficient que aporti una
còpia de la pòlissa i del contracte.
Horari: de 8,15h a 14,30h
DATES I HORARI

i de 15,30h a 17,00h.

PREU
El preu dels estudis és de 1.200€.

DOCUMENTACIÓ SOL·LICITADA:

SOL·LICITUD D’ADMISIÓ



Full de sol·licitud correctament
emplenat.



Títol de medicina i Expedient
acadèmic oficial (copia compulsada/
legalitzada) *

L'imprès de sol·licitud juntament amb la
documentació sol·licitada s’haurà de lliurar a
la Secretaria de Docència de l’Institut
Guttmann (presencialment, correu postal o
correu electrònic).



Títol d’Especialista i expedient
acadèmic oficial (copia compulsada/
legalitzada)



Currículum Vitae



1 fotografia tipus carnet (en format
JPG)



DNI/Passaport/NIE



Resguard de l’assegurança (si resulta
admès)

COORDINACIÓ
Dra. Montserrat Bernabeu Guitart.
Llicenciada en Medicina. Especialista en
Medicina Física i Rehabilitació. Directora
Assistencial de l’Institut Guttmann.

*Els candidats de fora d’Espanya hauran de
lliurar una còpia de la seva homologació del
títol compulsat o legalitzat.

Més informació i inscripcions en la pàgina web guttmann.com o contactant a:

Secretaria de Docència
Camí de Can Ruti, s/n 08916 Badalona
Tel: 93 497 77 00 ext.: 2360 / 2350
Horari: Laborables de 8,15h a 17h
docencia@guttmann.com

