
Inscripció oberta a la segona edició del curs U2B: From University to Business

04.12.2012  Formació    -   Després de l'èxit de la primera edició, la UAB
torna a iniciar el curs d'emprenedoria i empresa pe r a doctors i
doctorands U2B: From University to Business. El mom ent actual
necessita de l'apropament entre la universitat i l' empresa i són
sobretot els nous doctors els que han d'establir el s vincles que ho
facin possible.
U2B: From University to Business  torna a obrir les seves portes. La

segona edició d'aquest curs adreçat a estudiants de doctorat i doctors recents tindrà lloc els mesos de març i abril
del 2013. La col.laboració entre universitat i empresa és un dels pilars d'una economia basada en el coneixement i la
innovació i l'U2B cerca potenciar aquesta via.
El curs U2B compta amb professors de gran experiència  en l'àmbit de l'emprenedoria i l'empresa: Jordi Riu i
Gabriel Masfurroll , coordinadors del curs, i Juan Roure (IESE) i Buenaventura Guamis (Director del Parc de
Recerca de la UAB), que participen com a docents.
U2B ofereix als seus estudiants continguts orientats a la creació i gestió empresar ial , amb presentació de
casos d’èxit en R+D+i i transferència universitat-e mpresa  a càrrec de professionals dels mons empresarial i de
la recerca aplicada. També permetrà als alumnes l'accés a xarxes empresarials , grups d'inversors  i Business
Angels .
El curs admetrà un màxim de 25 participants , tindrà lloc entre l'1 de març i el 20 d’abril de 2013 i les classes es
realitzaran divendres de 15 a 21h i dissabtes de 9 a 14h.
Pots consultar els detalls del curs  i sol.licitar informació a través del web de l'U2B: From University to Business, i
també al web de Formació i Orientació de Doctors.
També et pots inscriure directament al curs U2B  enviant un email a  for.doctors@uab.cat  amb el CV complet  i
una carta de motivació .
Descarrega el PDF de l'U2B .
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