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INNOVACIÓ SOCIAL. CURES. SALUT.
Tecnologies de la cura: Desenvolupament, introducció i impacte de
les innovacions tecnològiques en l’àmbit de l’atenció social i
sanitària, especialment en relació a la robòtica, la Intel·ligència
Artificial i la telemedicina. Contextos d'estudis específics: hospitals,
municipis, serveis
socials, ii amb
col·lectius
com persones
grans i i
Tecnociència,
participació
democràcia:
Organització,
avaluació
infants.de mecanismes de participació ciutadana en el
anàlisi
desenvolupament del coneixement científic i les tecnologies.
Processos participatius: Conferències de consens, “design
thinking”,“Vision-Assessment”,
“Future
Biomedicina i bioseguretat: Estudi
de les Scenario”,
pràctiques i anàlisi de
controvèrsies tecnocientífiques.
contemporànies
que configuren una nova concepció de la vida, a
través del seguiment de qüestions com les epidèmies, la
biomedicina o la bioseguretat.
Pandèmies i tecnologia: Anàlisi de la utilització de les tecnologies
en la gestió de la pandèmia, tant en els processos de control i
seguiment dels contagis, així com també en els àmbits del treball o
l’educació. Estudis prospectius sobre formes d’innovació
Nacionals:
Internacionals:
tecnològiques
al servei de la cura i benestar
de la població, des
d’una perspectiva complexa de la vida i la salut.
- Observatori d'Ètica en
- European Association for the
Intel·ligència Artificial de
Study of Science and
Catalunya (OEIAC)-Càtedra
Technology (EASST)
Observatori d'Ètica en
Intel·ligència Artificial
- Xarxa Hub d'Innovació
Pediàtrica (HIP), reconeguda
per l'AGAUR
- Robots4Health (R4H):
Hospital Sant Joan de Déu,
Grup de Recerca en Enginyeria
del Coneixement
(GREC)-UPC, i STS-b-UAB

