
Celebrada la segona edició del curs "U2B: From Univ ersity To Business"

13.04.2015  Formació i inserció laboral    -   El curs
d’emprenedoria i d'empresa organitzat per la UAB es tà
pensat i fet a mida per a estudiants de doctorat, d octors i
investigadors amb ganes de tirar endavant les seves  idees
de negoci.

L’edició d’enguany, que ha tingut lloc entre el 6 de febrer i el 20
de març, ha comptat amb una quinzena de participants, tots
ells formats en àrees de recerca diferents però amb un mateix
objectiu: fer el salt al món de l’emprenedoria i de l’empresa
aplicant els coneixements de seva recerca.“Tots teníem
motivacions diferents abans d'iniciar el curs. Alguns ens
interessava conèixer com funciona el món de l'empresa.
D'altres teníem la nostra pròpia idea de negoci i esperàvem
que el curs ens proporcionés les claus més essencials per

poder tirar endavant el nostre projecte", expliquen alguns dels participants del programa, com l’Ester Verdún, la Laia
Montoliu Gaya, la Margalida Mestre, el Stepan Sutula i el Xoel Pena. 
 
Distribuïts en tres grups, al llarg de les sessions els alumnes han desenvolupat un pla de negoci per estudiar la
viabilitat de les seves idees, sorgides de les respectives investigacions. Un gabinet d’atenció a nens i adolescents
amb problemes d’aprenentatge o una plataforma de contacte entre investigadors i empreses són alguns exemples
dels projectes desenvolupats.
 
La finalitat del U2B és proporcionar una base integral de coneixements sobre gestió empresarial i emprenedoria per
tal de construir ponts entre el món de la recerca i el món de l'empresa. “Es pretén oferir als alumnes tant
coneixements com experiències en primera persona que fomentin el seu esperit emprenedor i la seva visió
estratègica de negoci”, destaca Judith Panadès, coordinadora del curs i professora d'economia de la UAB.

El curs ha estat conduit pel professor i empresari Jordi Riu amb la col·laboració de l'emprenedor i President del
Consell Social de la UAB Gabriel Masfurroll i del professor Juan Roure. També ha comptat amb la participació de
diferents conferenciants com Buenaventura Guamis, director del Parc de Recerca UAB; Lourdes Vega, directora
general de Matgas i directora d’RI+D de Carburos Metálicos; Oriol Prat, CEO de BCNInnova i Jordi Roig, professor
del Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics i director de l'empresa de base tecnològica Mass
Factory.
 
“La formació acadèmica d'un investigador en aquest país és excel·lent, però l'actual desconnexió entre la universitat
i l’empresa propícia que els doctorands finalitzem la nostra tesi sense haver estat en contacte amb projectes de
caire privat”, expliquen els participants que afegeixen que el model estratègic d’ensenyament del U2B els ha permès
aprendre en poc temps els aspectes més bàsics en matèries financeres i jurídiques. “És un coneixement
imprescindible. Si podem entendre’ns amb els empresaris podrem vincular-los en les nostres recerques”,
puntualitzen.
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