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Oberta la convocatòria de Doctorats Industrials 2014

Tema

20.06.2014 Formació i inserció laboral - El programa de
Doctorats Industrials, promogut per la Generalitat de Catalunya,
fomenta el desenvolupament de projectes de recerca estratègics
dins d'una empresa, on el doctorand/a desenvolupa la seva
formació investigadora en col·laboració amb la universitat.
Enguany, la UAB espera incrementar el nombre de projectes
presentats respecte l'any passat, que se'n van presentar 10.
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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, que té per objectius contribuir a la competitivitat i internacionalització del teixit industrial català i retenir
talent, va obrir la convocatòria el passat 19 de juny. El termini de presentació de sol·licituds estarà obert fins al 3 de
novembre de 2014. Tanmateix, per presentar una sol·licitud caldrà que el projecte de recerca hagi estat publicat al
web del Pla de Doctorats Industrials un mínim de 20 dies naturals.
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.
El Parc de Recerca UAB ofereix assessorament a les persones interessades sobre la convocatòria i la presentació
de sol·licituds.
Per a més informació, podeu visitar el web Generalitat de Catalunya o enviar un correu electrònic a
doctorat.industrial@uab.cat.
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