NORMES D'ÚS DEL SERVEI CIENTIFICOTÈCNIC DE PROTEÒMICA I
GENÒMICA DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA (SCTPG-UdL)
PRESENTACIÓ
El Servei de Proteòmica i Genòmica compta amb plataformes tecnològiques per a
l'estudi del genoma i de l'expressió gènica o proteoma, tècniques que constitueixen
una eina imprescindible, per la seva gran diversitat d'aplicacions, en els àmbits de
recerca de la biologia cel·lular i molecular. Des de l’SCTPG-UdL, aportem
experiència per donar suport científic i tecnològic als investigadors del nostre
entorn, així com d'altres universitats o entitats públiques o privades, que vulguin
accedir al seu potencial humà i tecnològic, prestacions difícils de trobar en altres
àmbits.
En la següent URL es pot consultar el document general "Compromís del Servei":
http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/recercaNew/serveis-cientifictecnics/.galleries/SCT-00001 /33_Serveis-Cientifico-Tecnics-Compromis-de-serveidefinitiu.pdf.
OPCIONS PER A L'ÚS DEL SERVEI
1. Serveis realitzats pel personal de l'SCTPG-UdL.
2. Ús d'equips en règim d'autoservei: per a aquests equips, el responsable de
l'SCTPG ha d'autoritzar el seu ús a l'usuari, sempre que aquest reuneixi els requisits
d'experiència i / o formació.
GUIA GENERAL D’ÚS


Sol·licitud de Servei: l'investigador s'ha de posar en contacte amb el
servei (sct.protgenom@udl.cat) i li serà enviada per correu la sol·licitud
requerida, així com tota la informació necessària per a la realització de
l'servei. Un cop implementada, aquest haurà retornar a l'servei
(sct.protgenom@udl.cat).



Ús d'equips en règim d'autoservei: l'investigador haurà de sol·licitar al
servei (sct.protgenom@udl.cat) la documentació necessària per a la seva
alta com a Usuari Autoritzat. Un cop implementada, aquest haurà de
retornar-la al servei (sct.protgenom@udl.cat).



Processament dels serveis: es realitzarà per ordre de recepció de
sol·licituds validades. Les anul·lacions de sol·licituds s'han de fer amb
suficient antelació al correu del servei (sct.protgenom@udl.cat).



Lliurament de mostres: les mostres s'enviaran o lliuraran a les
instal·lacions de l'SCTPG-UdL convenientment empaquetades, en condicions
de conservació apropiades a la tècnica a realitzar i amb etiquetatge, d'acord
amb la informació de la sol·licitud, que permeti la seva correcta identificació.



Lliurament del servei: es realitzarà mitjançant un informe de resultats via
correu electrònic, correu ordinari o personalment, en funció de les
característiques de cada servei.



Tarifes: estan disponibles a la nostra pàgina web
(http://www.udl.cat/ca/recercaNew/serveis-cientific-tecnics/Serveis/serveide-proteomica-i-genomica/#tarifes).



Pressupost: l'usuari pot sol·licitar un pressupost formal al correu de
l'SCTPG-UdL (sct.protgenom@udl.cat).



Horari: l'horari d'atenció al públic és de 8:30 a 16:30 hores de dilluns a
divendres. Consulteu els canvis en període de vacances a la web
(http://www.udl.cat/ca/recercaNew/serveis-cientific-tecnics/Serveis/serveide-proteomica-i-genomica/)



Agraïments: es prega a l'usuari a citar el Servei, en els treballs /
publicacions científiques que resultin, amb aquest text: “The Proteomics /
genomics analyses were performed by Isabel Sánchez from the SCTProteomics & Genomics, Universitat de Lleida”, i de fer lliurament a l'SCTPGUdL de separata o còpia.

