Com funcionen?
Els programes de formació es dissenyen de forma personalitzada
en funció de les necessitats del demandant, per la qual cosa
s'adapten la temàtica, els formadors i la durada a cada curs. Per
tal d'aconseguir‐ho, els passos a seguir són els següents:

CReSA Training Programs
Formació personalitzada per a professionals
de la sanitat animal

Pas 1
El sol∙licitant contacta amb el CReSA i planteja les seves necessitats de
formació: objectius, temes a tractar, número d'assistents i perfils, etc.

Pas 2
El CReSA estudia la proposta i elabora un programa preliminar que inclou
agenda, continguts, ponents i pressupostos.

Pas 3
El sol∙licitant aprova la proposta i s' acorden les dates de la formació.

Per a més informació sobre els CReSA Training Programs:
Elisabet Rodríguez González
Responsable de Comunicació
elisabet.rodriguez@cresa.uab.cat
Tel.: 935814564 / Fax: 935814490
Edifici CReSA. Campus de la UAB

Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), UAB‐IRTA
Edifici CReSA. Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Barcelona

Compromís amb la formació

CReSA Training Programs

Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA)

Què són?

El CReSA és una fundació pública que té com a objectius la
recerca i el desenvolupament tecnològic, així com els estudis
i l'ensenyament en l'àmbit de la sanitat animal. Per a
l’acompliment d'aquests objectius, el CReSA realitza
programes de recerca i desenvolupament, presta serveis a
empreses i a institucions i organitza programes de formació
científica i tècnica.

Els CReSA Training Programs són cursos i programes de formació
organitzats pel CReSA a petició d'administracions i empreses.
Aquests programes versen sobre temes relacionats amb les
competències i coneixements dels investigadors del centre:
bacteriologia,
virologia,
immunologia,
entomologia,
epidemiologia, investigació i desenvolupament, patologia,
diagnòstic, bioseguretat, control i eradicació de malalties, etc.
Els cursos poden ser en línia o presencials (al CReSA o a les
instal∙lacions que indiqui el sol∙licitant) i es poden impartir en
castellà, català o anglès.
A qui van dirigits?
L'oferta formativa va dirigida a veterinaris, biòlegs, productors,
tècnics de laboratori, periodistes científics, estudiants i altres
professionals relacionats amb les ciències de la salut, que
pertanyen tant al sector públic com al sector privat:

Subprogrames de recerca del CReSA
 Epidemiologia veterinària i anàlisi de riscs
 Infeccions bacterianes i endoparasitàries, i resistència a

antimicrobians
 Infeccions víriques transfrontereres
 Infeccions víriques endèmiques













Administracions o entitats públiques
Universitats
Centres d'investigació
Empreses i cooperatives agroalimentàries
Empreses farmacèutiques
Empreses biotecnològiques
Organitzacions d'investigació per contracte (CRO)
Associacions de productors
Agrupacions de defensa sanitària
Societats científiques
Centres d'educació secundària

