Aquest és el meu Cv
Sóc Montserrat Rué Monné, professora de la Facultat de Medicina de la UdL. Vaig
estudiar a la Universitat de Barcelona (UB) on em vaig llicenciar en Ciències
Matemàtiques (especialitat Estadística i càlcul de Probabilitats) l’any 1979 i en Ciències
Econòmiques i Empresarials l’any 1986. Em vaig doctorar en Economia, també a la
UB, l’any 1992.
L’activitat docent la vaig iniciar com professora agregada de Matemàtiques d'educació
secundària. També vaig ser professora associada del Departament de Matemàtica
Financera i Actuarial de la Facultat de Ciències Econòmiques de la UB. Vaig iniciar la
docència a la UdL l’any 2005 com a professora agregada d'Estadística i Investigació
Operativa (EIO) de la Facultat de Medicina. Actualment sóc catedràtica contractada
d’EIO i explico Bioestadística i Models Estadístics per a la Recerca Mèdica. Vaig ser
coordinadora de mobilitat i relacions internacionals i vicedegana de la Facultat de
Medicina.
La meva trajectòria investigadora s’ha basat en l’aplicació de l'Estadística a la Recerca
Clínica i a la Salut Pública. He estat investigadora principal (IP) o membre de l'equip
investigador d'un gran nombre de projectes competitius. Actualment sóc la
coordinadora del Grup de Recerca en Anàlisi Estadística i Econòmica en Salut
(GRAEES), un grup interuniversitari UdL-URV. També sóc membre de la xarxa estatal
de recerca en malalties cròniques REDISSEC i de la xarxa nacional de Bioestadística
BIOSTATNET. Sóc co-autora d’uns 125 articles i he dirigit o co-dirigit 6 tesis
doctorals. Vaig fer una estada post-doctoral a l’escola de Salut Pública de la Universitat
de Massachusetts a Amherst i vaig treballar 2.5 anys al Dana-Farber Cancer Institute
de Boston.
La recerca que he fet ha estat multidisciplinària, col·laborativa, quantitativa, aplicada,
basada en els models matemàtics i estadístics, enfocada a l'anàlisi de l'efectivitat i
l'eficiència dels serveis sanitaris i adreçada a contestar preguntes rellevants del sistema
públic de salut. Actualment, la nostra línia de recerca principal és la detecció precoç
personalitzada del càncer de mama.
M’agrada molt la feina que faig i estic molt a gust a la UdL.

