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Perfil i trajectòria professional 
per a la seva publicació al Portal de la transparència*

Dades d'identificació
Nom i cognoms

Roser Ricomà Muntané

Càrrec actual

Jubilada

Departament, organisme o ens públic d'adscripció

Departament d’Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili (URV)

  

Perfil

Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic)

Doctora en Ciències de la Infermeria per la URV. 

Màster en Ciències de la Infermeria per la Universitat d'Alacant, Diplomada en Infermeria.

  

Trajectòria professional

Experiència professional (per ordre cronològic)

Infermera de Cures Intensives a l'Hospital Clínic Sant Cecilio de Granada i a l'Hospital Joan XXIII de 

Tarragona del 1976 al 1979. 

Supervisora d'Urgències de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona del 1979 al 1983. 

Infermera a l'Hôpital de la Providence de Neuchatel (Suissa) 1984. 

Professora Regió 7 UB. Escola Infermeria de Tarragona Joan XXIII de Tarragona del 1985-1993. 

Professora de l'Escola d'Infermeria de la URV del 1993 al 2000. 

Directora de l'Escola Universitària d'Infermeria de la URV del 2000 al 2007.  

Degana de la Facultat d'Infermeria del 2011 al 2019. 

 

  

Informació addicional

Altra informació rellevant 

Vocal de la comissió del programa VERIFICA, per l'avaluació dels plans d'estudis de grau de Ciències de 

la Salut d'ANECA. 

Membre de la comissió per la millora de la formació del grau en Infermeria d'AQU. 

Membre del Grup de recerca d'Infermeria i Cuidatges de la URV. 

Membre de l'associació Catalana de Degans de Facultats/Escoles d'Infermeria de Catalunya, Balears i 

Andorra (ADEIC), i presidenta de la mateixa del 2016 al 2019.

Data d'actualització

Tarragona, 14 de gener 2021

* Aquesta informació es requereix a l'efecte de publicar-la en compliment de l'article 9.1.b) de la Llei 19/2014, de 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.


