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Lliurats els premis "Aprendre a emprendre"

21.02.2013. Formació   -   La segona edició d'“Aprendre a emprendre” ha finalitzat dijous, 21 de febrer, a l’Escola
d’Enginyeria, amb l’acte de lliurament de premis als tres millors projectes emprenedors desenvolupats per l’alumnat al
llarg del curs.

Els projectes guardonats han estat Dafply (Democratic Art for people like you), una plataforma interactiva per a la
comercialització d'art (primer premi), Easy Park, un portal per a l'optimització de places d'aparcament a les ciutats (segon) i
Custome Cervesers, un negoci de producció de cerveses personalitzades (tercer).
 
Els premis atorgats estan dotats econòmicament amb 1.000, 500 i 300 euros. Els estudiants guanyadors del primer premi, a
més, podran gaudir durant sis mesos d'un espai d'incubació a l'Edifici Eureka del campus i dels serveis d'assessorament del
Parc de Recerca UAB.
 
L'acte ha comptat amb la xerrada d'Aleix Caussà, doctorand de Psicologia Social de la Universitat i cofundador de l'spin-off
Spora Sinergies, una consultora social que fa projectes d'avaluació i d'intervenció per al desenvolupament de polítiques socials
i que ha apostat clarament per la internacionalització com a sortida a la crisi actual.
 
Durant l'acte, la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat, Glòria Gonzàlez, ha destacat la importància d'impulsar
l'esperit emprenedor dels estudiants de tots els àmbits de coneixement i de dotar-los d'unes competències transversals i
complementàries a la seva formació més acadèmica que els puguin ser d'utilitat en la seva vida professional.
 
El curs “Aprendre a emprendre” ha estat organitzat per Treball Campus i s'emmarca dins del programa UAB Emprèn de la
Universitat, que vol formar els estudiants en el món de l'emprenedoria i en tècniques bàsiques per gestionar una empresa,
ajudar-los a trobar finançament i potenciar la col·laboració amb altres emprenedors. A més d'aquest curs, el programa inclou
tallers i jornades específiques per a facultats i xerrades divulgatives d'emprenedors sorgits de la Universitat.
 


