JORNADA URL SOBRE EL DOCTORAT INDUSTRIAL EN
L’ÀMBIT DE LES CIÈNCIES SOCIALS

La Generalitat de Catalunya va impulsar l’any 2012 el Pla de Doctorats Industrials, amb
l’objectiu de contribuir a la competitivitat i la internacionalització del teixit econòmic
català, captar talent, i formar doctors i doctores per a les empreses dins de projectes
d’R+D+I.
En aquest context, la Universitat Ramon Llull (URL) vol promoure la participació en les
convocatòries d’ajuts del Doctorat Industrial, fomentant així la projectes de recerca
conjunts entre el seu personal investigador i les entitats amb les que col·laboren.

Objectiu:
L’objectiu d’aquesta jornada és donar a conèixer el Pla de Doctorats Industrials
promogut per la Secretaria d’Universitats i Recerca, especialment en l’àmbit de les
ciències socials, bé sigui en empreses mercantils com també en entitats sense afany de
lucre.
Dirigida a:
Personal investigador o personal de suport a la recerca de la URL en l’àmbit de les
ciències socials, així com persones vinculades a qualsevol entitat que pugui ser
beneficiària d’aquests ajuts.
Lloc i data de celebració:
La jornada tindrà lloc a la Sala d’Actes del Rectorat de la Universitat Ramon Llull
(c. Claravall, 1-3, 08022 Barcelona), el 22 de maig de 2017.
Programa:
09.15

Recepció i registre

09.30

Benvinguda i presentació
Dr. Josep Maria Garrell, rector de la URL
Dr. Albert Sangrà, director del Pla de Doctorats Industrials, Secretaria
d’Universitats i Recerca

09.45

Presentació del Pla de Doctorats Industrials (modalitats, etc.)
Dr. Albert Sangrà, Pla de Doctorats Industrials, Secretaria d’Universitats i
Recerca

10.15

Debat. Reptes dels projectes de doctorat industrial de l’àmbit de les
Ciències Socials
Modera: Dr. Lluís Comellas, vicerector de Recerca i Innovació, URL
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Amb la participació de representants dels programes de doctorat en Ciències
de l'Educació i de l'Esport, en Comunicació i en Ciències de la Gestió, i
representants d’empreses/institucions amb potencial interès de participació en
un projecte de Doctorat Industrial.
11.30

Torn de preguntes

11.45

Tancament i esmorzar de networking

Inscripció:
Caldrà fer la inscripció a través del formulari disponible a:
https://fs30.formsite.com/InscripcionsURL/jornadaDI/index.html
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