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La UAB posa en marxa el II curs "Aprendre a emprendre"

22.10.2012. Formació i inserció laboral   -   La UAB inicia la segona edició del curs "Aprendre a emprendre", amb què
pretén formar els seus alumnes en un procés pràctic d'emprenedoria. El curs dobla enguany la seva oferta respecte
a la primera edició, degut a la demanda registrada l'any passat. L'activitat forma part del projecte "UAB Emprèn",
una iniciativa per potenciar la creació d'empreses d'alt valor afegit per part dels universitaris a través de la formació i
l'assessorament.

"Aprendre a emprendre" està obert als estudiants de qualsevol carrera, de màster i doctorat, així com a exalumnes de la
Universitat, i pretén formar en un procés pràctic d'emprenedoria, fomentar i ajudar a la creació d'una empresa, ja sigui a partir
d'idees pròpies o dels desenvolupaments científics dels grups de R+D que tenen possibilitats de ser comercialitzats. L'any
passat s'hi van inscriure 80 alumnes. Només 25 van poder cursar-lo finalment. Enguany s'ha doblat l'oferta de places i es fan
dos edicions del curs, que comencen el 22 d'octubre i 26 de novembre, respectivament.
L'activitat està reconeguda per la Universitat amb dos crèdits de lliure elecció i els candidats són admesos a través d'un procés
de selecció basat en la seva motivació emprenedora. Durant sis dies -30 hores en total- s'alternen les classes teòriques amb
els tallers i les xerrades d'emprenedors d'èxit que expliquen les seves experiències. El cost del curs -50 euros de matrícula- es
destina als premis dels tres millors plans d'empresa que s'hi presentin.
"Un dels aspectes més positius del curs és que, en haver estudiants de tots els àmbits de la Universitat -des d'Economia
fins a Traducció i Interpretació- es crea un ecosistema d'emprenedors de diferent formació i capacitats molt enriquidor a
l'hora de formar grups de treball multidisciplinaris i que es presentin idees. Tenim experiències de l'any passat que s'estan
desenvolupant enguany i que poden esdevenir empreses o negocis", explica Juan José Villanueva, professor emèrit de la UAB
i organitzador del curs juntament amb Carlos Guallarte, professor titular del Departament d'Economia de l'Empresa.
"L'èxit de participació del curs ens fa creure que els estudiants comencen a veure l'emprenedoria com una opció vàlida quan
acaben la seva formació i que no sempre la sortida és marxar a treballar fora", explica Guallarte. "També creiem que els
estudiants són cada cop més conscients que haver participat en un curs com aquest els atorga una formació transversal que de
vegades no es dóna a la carrera i els forma en aspectes tangibles i intangibles que les empreses valoren més cada dia a l'hora
de seleccionar personal", conclou.
"Aprendre a emprendre" s'emmarca dins del projecte "UAB Emprèn", una iniciativa que pretén potenciar la creació d'empreses
d'alt valor afegit per part dels estudiants de la Universitat, a través de formació i d'assessorament en tots aquells aspectes
relacionats amb l'emprenedoria.
El Programa "UAB Emprèn" està finançat pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i és impulsat des de Treball Campus,
servei de la Universitat que ofereix als alumnes la possibilitat de posar en pràctica en el món laboral els coneixements que han
anat adquirint a la Universitat i els facilita la integració al mercat de treball.


