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En marxa la Unitat de Formació i Orientació de Doctors de la UAB

12.05.2011. Formació i inserció laboral   -   La UAB ha dut a terme una iniciativa per donar suport als doctorands. Es
tracta de la creació de la Unitat de Formació i Orientació de Doctors, que té com a missió bàsica dissenyar, posar en
funcionament i gestionar totes aquelles mesures necessàries (serveis, accions, programes...) perquè les doctores
i els doctors de la Universitat disposin de les millors i més àmplies possibilitats d'inserció laboral en institucions,
empreses i organitzacions.<br />

El projecte de la Unitat va néixer l'any 2009, del compromís assumit per la UAB amb el futur dels seus doctors i doctores,
i es va materialitzar en el nou model de carrera acadèmica i en els objectius generals i específics de l'Aliança de Quatre
Universitats (A4U), de la qual formen part la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), la
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), i la pròpia UAB. Aquestes quatre universitats van signar un acord de col·laboració
amb l'objectiu de fomentar la mobilitat de professors i doctors entre aquests centres i impulsar la projecció internacional de les
quatre universitats.
La iniciativa té com a objectiu la creació, l'organització i la gestió d'activitats formatives i paral·leles a les del propi programa de
doctorat, orientades especialment a la presentació, la potenciació i la millora d'habilitats transversals. Amb aquesta finalitat és
previst crear un Programa Formatiu en Habilitats i Competències que s'integri dins dels ensenyaments de doctorat.
 
D'altra banda, per potenciar la inserció laboral, la Unitat fa difusió de diferents oportunitats relacionades amb la sortida
professional de les doctores i dels doctors recents, en centres d'investigació de prestigi, a través de contractes postdoctorals, i
en empreses mitjançant doctorats i pràctiques o la incorporació laboral directa.
Per a més informació, podeu enviar un correu electrònic a: for.doctors@uab.cat


