
Dr. José Miñarro: Durant aquests anys he impartit docència en la Llicenciatura de 

Psicologia i en els programes de doctorat de Psicobiologia i Neurociencia. He sigut 

director del curs de postgrau Psicofarmacologia bàsica i aplicada, organitzat per la 

fundació Universitat-Empresa (ADEIT). Director del curs “Neurobiología de la 

Conducta Addictiva a les Substàncies d'Abús” en el 2004 i del titulat “La practica 

clínica en el tractament dels trastorns addictius: perspectiva neurobiológica” l'any 2009, 

en l'Escola Valenciana d'Estudis per a la Salut (EVES) de la Conselleria de Sanitat, 

Generalitat Valenciana. He participat en la docència de diferents Màster de Postgrau, en 

la Universitat Complutense de Madrid. 

He realitzat estades de recerca en diferents laboratoris i Universitats. En la University 

College of Swansea, School of Biological Sciences, Regne Unit (1987 i 1994), en el 

Laboratorie de Neuropsychobiologie dónes Desadaptations, Univ. Bordeaux II, 

Bordeus, França (1998, 1999, 2000, 2001 i 2002), en la School of Medicine, Johns 

Hopkins Bayview Medical Center, a Baltimore, USA (2004) i com a professor visitant 

convidat (Visiting Professor) en The Rockefeller University, Laboratory of the Biology 

of Addictive Diseases, New York USA (2010-2011). 

Des de 1996 he gaudit ininterrompudament com a investigador principal de nombrosos 

projectes de recerca finançats pel Ministeri d'Educació i Ciència, Ciència i Innovació i 

Sanitat. Igualment he gaudit de projectes concedits per l'Institut de Salut Carlos III 

(FIS), tots ells dins dels programes de recerca competitius (R+D+I), en convocatòries 

Nacionals i Europees. A més també he rebut diferents ajudes concedides des de 1999 

per la Generalitat Valenciana, Conselleria d'Educació i Conselleria de Sanitat (Direcció 

general de Drogodependències i Fepad). 

Des de la seua fundació (2003) sóc membre de la Xarxa de Trastorns Addictius (RTA), 

dins del programa de Biomedicina Xarxes Temàtiques de Recerca Cooperativa 

(RECTICS), estructura estable finançada per l'Institut de Salut Carlos III del Ministeri 

de Sanitat i Consum. Aquesta xarxa està constituïda per diferents grups de recerca 

biomèdica d'excel·lència, que el seu objectiu és investigar els orígens dels processos 

addictius, les seues manifestacions clíniques i el seu impacte social, amb la fi última de 

proporcionar eines d'intervenció terapèutiques que ajuden a reduir el tremend impacte 

de les addiccions i les seues patologies associades. 

En aquests moments, tinc en el meu haver-hi més de 190 publicacions en revistes 

internacionals incloses en Science Citation Index amb un factor d'impacte alt, diferents 

capítols en llibres de recerca nacionals i internacionals, i diversos articles en revistes 

espanyoles. El meu índex H actual és de 30 punts. 

 


