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ANTECEDENTS

JUSTIFICACIÓ

Doctorats industrials
Beques F.I
D’altres...

Doctorats industrials
Beques F.I
D’altres...

Especifiquen i fitxen 
formació en competències 
transversals

UAB ha participat en el programa STEM (Jornada doctoral a la URV)

Accions formatives dissenyades des de cada doctorat
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• Las competències transversals, com a coneixements i accions claus, 
contribueixen a desenvolupar carrera professional y creació d’oportunitats 
futures en diversos contextos professionals

• Las competències transversals contribueixen , d’una manera molt 
significativa al desenvolupament  de les competències específiques 
pròpies del camps científic

• Les competències transversals aporten i defineixen factors de qualitat a la 
professionalitat dels investigadors 



REFERENTS



REFERENTS



PLA DE FORMACIÓ DOCTORANDS

COMPETÈNCIES DE 
RECERCA, GESTIÓ I 
TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ

COMPETÈNCIES 
PERSONALS

COMPETÈNCIES DE 
DIRECCIÓ I 

ORGANITZACIÓ DE LA 
RECERCA

COMPETÈNCIES DE 
DIRECCIÓ I 

ORGANITZACIÓ DE LA 
RECERCA

COMPETÈNCIES PER A 
LA TRANSFERÈNCIA I 

L’IMPACTE DE LA 
RECERCA

COMPETÈNCIES 
COMUNICATIVES, DE 

DISEMINACIÓ I 
DIFUSIÓ DE LA RECERCA

COMPETÈNCIES 
TRANSVERSALS
INVESTIGADORS



FORMACIÓ NIVELL BÀSIC

• Gestionar informació rellevant i significativa, tot utilitzant bases de 
dades diverses d’àmbits nacionals i internacional.

• Aplicar mètodes i estratègies de recerca segons les necessitats del 
projecte.

• Utilitzar codis i principis ètics en el desenvolupament de la recerca.
•
• Participar, des de l’equitat i la igualtat, en grups interdisciplinaris i 

intrainstitucionals de recerca i innovació .

• Planificar i desenvolupar projectes d’investigació i innovació tot 
implicant competències d’autogestió, autoregulació i responsabilitat 
personal.

• Desenvolupar capacitats de pensament reflexiu, crític i innovador.

• Utilitzar estratègies comunicatives i discursives, orals i escrites.

• Generar idees, projectes i accions d’emprenedoria

JORNADA DE 
BENVINGUDA (Ètica en 

la recerca, gestió 
informació)

JORNADA DE 
BENVINGUDA (Ètica en 

la recerca, gestió 
informació)

Acció formatives sobre, 
codi ètic, propietat 
industrial, patents

Emprenedoria
Generació d’idees

ACTIVITATS
COMPETÈNCIES

Estratègies 
comunicatives orals i 
escrites

Autogestió-autonomia-
responsabilitat
Pensament reflexiu-crític
Creativitat



FORMACIÓ NIVELL AVANÇAT

• Dirigir i coordinar projectes de recerca amb la col·laboració de 
diferents equips i grup d’investigadors nacionals e internacionals

• Gestió d’equips de treball interdisciplinaris des de l’equitat i la 
igualtat

• Generar idees i projectes i difondre-les en congressos, jornades i 
altres espais presencials i virtuals

• Elaborar articles d’impacte

• Promoure accions de transferència de la recerca en contextos 
nacionals i internacionals, així com desenvolupar accions de gestió 
empresarial, màrqueting, negoci, empreses socials, etc

Planificació estratègica, 
direcció i lideratge 
d’equips, treball 
col.laboratiu, 

Gestió de recursos, 
finançament, gestió 
d’ajudes a la recerca

ACTIVITATSCOMPETÈNCIES

Avaluació de la recerca, 
gestió negoci-empresa, 
màrqueting, etc

Elaboració publicacions 
d’impacte en format 
article, ponències, etc


