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30.04.2015. Formació i inserció laboral   -   La jornada, que tindrà lloc el proper dilluns 25 de maig a les 15:00 al Parc
de Recerca UAB, donarà a conèixer les possibilitats estratègiques de col·laboració entre empreses i estudiants que
ofereix aquest pla de doctorats de la Generalitat de Catalunya.

El proper dilluns 25 de maig, el Parc de Recerca UAB organitzarà una sessió informativa sobre el programa de Doctorats
Industrials, una iniciativa de la Generalitat de Catalunya que enguany promou per tercer any consecutiu.   La jornada pretén,
d'una banda, donar a conèixer amb més profunditat a empreses i estudiants els avantatges de sumar-se a aquest projecte,
i, de l'altra, proporcionar informació de les possibilitats de col·laboració en un doctorat d'aquestes característiques. L'acte
comptarà amb la intervenció del Dr. Antonio Huerta, Director del Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya,
que explicarà tots els detalls d'aquest doctorat; i amb la participació del Dr. Xavier Gabarrell, Secretari de l'Escola de Doctorat
de la UAB, que informarà sobre el procés per presentar propostes a la Universitat.   El Pla de Doctorats Industrials fomenta
el desenvolupament de projectes de recerca dins d'empreses per part de doctorands universitaris. El mateix projecte
d'investigació desenvolupat per a l'empresa serveix com a objecte d'una tesis doctoral.   D'aquesta manera, les empreses
tenen la possibilitat de treballar conjuntament amb personal investigador altament preparat alhora que també poden accedir a
equipaments i infraestructures universitàries d'alt nivell. Per altra banda, amb aquest programa els estudiants tenen l'oportunitat
de participar en un projecte d'R+D+I que genera alt valor afegit al seu currículum, contractats per una empresa compromesa
amb la innovació i la recerca.   Els interessats en assistir a la jornada han d'inscriure's prèviament.

https://docs.google.com/forms/d/1UC0VPraaKtG6Sltum54jEAhaATsdC3lSLY0sFP0EfvQ/viewform

