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Sessió informativa sobre els Doctorats Industrials

21.05.2014. Formació i inserció laboral   -   El proper dimecres 11 de juny a les 15:30, el Parc de Recerca UAB acollirà
una jornada informativa dirigida a empreses i coordinadors de programes de doctorat, en la que s#explicaran les
característiques dels Doctorats Industrials i, sobretot, els avantatges de participar-hi.

La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa l'edició 2014 del Pla de Doctorats Industrials, que ofereix als estudiants de
doctorat l'oportunitat de participar en un projecte d'R+D+I d'una empresa compromesa amb la recerca i la innovació i que està a
l'avantguarda del coneixement. La iniciativa té per objectius contribuir a la competitivitat i internacionalització del teixit industrial
català i retenir talent.
 
Els Doctorats Industrials permeten a les empreses ser artífexs principals en la formació de nous doctors, amb ajuts fiscals i
subvencions per part de la Generalitat. L'objectiu és que, d'acord amb la universitat, el doctor industrial tingui una formació
que respongui a les necessitats empresarials i que, per tant, l'ajudi a resoldre els reptes de desenvolupament i innovació que
exigeix l'entorn actual. El projecte, que l'estudiant desenvoluparà  durant tres anys, serà objecte d'una tesi doctoral.
 
La Generalitat de Catalunya donarà suport econòmic a aquests projectes mitjançant dues modalitats, ateses algunes
característiques en l'execució del projecte: Projectes de doctorat industrial cofinançats per la Generalitat de Catalunya i
Projectes de doctorat industrial amb ajut específic. La convocatòria per sol·licitar aquests ajuts s'obrirà al llarg del mes de maig,
tot i així, les empreses i universitats ja poden presentar els projectes de doctorat industrial que ja tinguin definits.
 
Per donar a conèixer tots els detalls sobre aquests Doctorats, el proper dimecres 11 de juny a les 15:30, l'edifici Eureka del
Parc de Recerca UAB acollirà una sessió informativa que comptarà amb la intervenció del Dr. Antonio Huerta, Director del Pla
de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya. La jornada pretén, d'una banda, donar a conèixer amb més profunditat
a empreses els avantatges de sumar-se a aquest projecte, així com proporcionar informació de les possibilitats de col·laboració
en un doctorat d'aquestes característiques.
 
Sessió informativa dirigida a empreses i coordinadors de doctorat: per inscriure's, només cal omplir aquest formulari. 
Properament és previst organitzar una altra sessió informativa dirigida a estudiants.

http://doctoratsindustrials.gencat.cat/ca
https://docs.google.com/forms/d/18Z9peuleeXFjE_O0Ma93cbu_e_uzUOY-ztLnJUsHAfA/viewform

