CURS 2018-2019
Setembre, 2018

Les polítiques d'Open Data / Open Acces: Implicacions a la recerca Conferència
Data: 20/09/2018, de 10 a 13h.
Lloc: Sala d'Actes del Rectorat
Idioma: castellà / anglès
Dirigida a: investigadors P-Sphere, investigadors postdoctorals i predocs.
Programa
10:00-10:05 Benvinguda a càrrec de Javier Lafuente, Vicerrector d'Innovació i Projectes
Estratègics.
10:05-10:50 L’oficina de protecció de dades personals de la UAB i la política Open Science,
Jordi Hernández (Comissionat de la Rectora per a les TIC), Agustí Verde (Delegat de protecció
de dades) i Xavier Rubiralta (Responsable tecnològic de protecció de dades). Castellà.
11:00-13:00 Gestió de dades, Dra. Pilar Rico (projecte OpenAire). Anglès.
1. Què són les polítiques d’accés obert i per què s’està imposant aquesta nova manera de
publicar els resultats de les nostres investigacions.
2. Marc legal nacional i europeu i obligacions específiques per als beneficiaris del Pla Estatal
i H2020:





Publicacions científiques: quan i on publicar en accés obert els nostres articles de
recerca
Què fer amb les dades de recerca
El Data Management Plan, què és i com fer-lo.
Recursos i infraestructures per publicar en accés obert

3. La importància de l’Open Access en l’elaboració de propostes per a H2020
Inscripcions aquí.
Materials
- Getting our Services Ready for Open Access, by Jordi Hernández
- General Data Protection Regulation, by Agustí Verde and Xavier Rubiralta
- Open Access Policies to Publications and Research Data, by Pilar Rico

Octubre, 2018

Publicar en accés obert
En la Setmana de l'Accés Obert, aquest curs pretén mostrar el ventall de possibilitats que tenen
els investigadors per maximitzar la visibilitat de la seva recerca a partir de la seva publicació en
accés obert. Té com a principal audiència els investigadors en formació que estan interessats
en conèixer les diferents opcions així com els avantatges que suposa publicar en accés obert.
Programa:







Accés obert: què és, beneficis, obligatorietat, ciència oberta.
Publicar en accés obert: abans de publicar articles de revista, tria on publicar, versions
dels articles, publicar articles en accés obert, polítiques d’autoarxiu de les editorials,
dades de recerca, pla de gestió de dades de recerca, DDD: el Dipòsit Digital de
Documents de la UAB.
Sistemes d’identificació: identitat digital, sistemes d’identificació d’autors, ORCID, ScopusID, Researcher-ID (WoS), Google Scholar Citations.
Xarxes socials: xarxes socials acadèmiques.
Recomanacions i bones pràctiques.

SESSIÓ 1
Data: dilluns 22 d'octubre de 2018, de 10 a 11.30 h
Lloc: I0/328 Sala de Graus de la Facultat de Ciències de la Comunicació
Idioma: castellà
Formadora: Cristina Azorín
Inscripció: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=5323
SESSIÓ 2
Data: dimarts 23 d'octubre de 2018, de 17 a 18.30 h
Lloc: B3/012 Sala de Graus de la Facultat d'Economia i Empresa
Idioma: català
Formadora: Cristina Azorín
Inscripció: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=5325
SESSIÓ 3
Data: dijous 25 d'octubre de 2018, de 16 a 17.30 h
Lloc: Aula P24 de la Facultat de Psicologia
Idioma: anglès
Formador: David Barri
Inscripció: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=5324

Curs d'acompanyament a la redacció de la tesi en anglès

Ciències Socials i Jurídiques, Arts i Humanitats (cancel·lat)Data: del 02/10/2018 al
06/11/2018 dimarts i dijous, de 17:00 a 19:00h.
Places: 15
Idioma: Anglès
Formadors: Servei de Llengües

Ciències, Ciències de la Salut i Enginyeries (cancel·lat)
Data: del 02/10/2018 al 06/11/2018 dimarts i dijous, de 13:00 a 15:00h.
Places: 15

Idioma: Anglès
Formador: Servei de Llengües
Dirigit a: investigadors en formació
S’hi tracten qüestions relacionades amb la redacció academicocientífica, amb les
característiques dels llenguatges d’especialitat i amb les convencions pròpies dels textos
formals universitaris. El curs es concep com un suport en el procés de redacció de la tesi. S'hi
encoratja els participants a aportar fragments del text amb la finalitat d’ajudar-los a resoldre
dificultats concretes del seu procés d’escriptura.
Més informació.

Novembre, 2018

Lego® Serious Play®
Data: 26/11/2018 de 09:00 a 14:00h.
Lloc: Aula 1, Escola de Doctorat
Idioma: castellà
Formadora: Teresa Guix (Co-empren)
Dirigit a: investigadors en formació
El seminari " Lego ® Serious Play ® " té com a objectiu potenciar la capacitat de crear i de
resoldre temes complexos tant a nivell individual com de forma col·laborativa. Es donarà a
conèixer la Metodologia Lego® Serious Play® i les seves possibles aplicacions
Més informació sobre el programa i les inscripcions a l'Aula Moodle.
Co-creació & Design Thinking

Data: 6/11/2018 de 09:00 a 14:00h.
Lloc: Aula 50, Aulari Central (Edifici J)
Idioma: català
Formadora: Teresa Guix (Co-empren)
Dirigit a: investigadors en formació
El seminari "Co-creació & Design Thinking" té com a objectiu potenciar la capacitat de crear,
tant a nivell individual com de forma col·laborativa, per a fomentar l'actitud emprenedora.
Més informació sobre el programa i les inscripcions a l'Aula Moodle.
Presenting Research

Data: del 5/11 al 5/12, dilluns i dimecres de 10:00 a 12:00h.
Lloc: Aula 24, Aulari Central (Edifici J)
Idioma: anglès
Formadora: Silvia Solà
Dirigit a: investigadors en formació que acreditin un B2 d'anglès
L’Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Llengües, aquest curs orientat a
reforçar les habilitats dels investigadors per poder fer exposicions en llengua anglesa en

sessions de treball, tallers, jornades o congressos. Els assistents aprenen a controlar l’angoixa i
els nervis abans d’una presentació, a triar els continguts amb criteri i organitzar-los per fer una
exposició oral interessant i persuasiva, a adequar el discurs al públic, a elaborar i utilitzar un
guió i altres sistemes de suport a la transmissió del contingut( PowerPoint o Prezi), a expressarse amb naturalitat i a saber gestionar les preguntes del públic. El curs incideix també en
aspectes de registre i de correcció lingüística.
Inscripció mitjançant l'Aula Moodle.

Desembre, 2018

Com dissenyar i defensar la teva tesi amb el programari Idea Puzzle®
4ª edició
Data: 12/12/18, de 14:00 a 16:00
Lloc: Sala de Graus, Escola de Doctorat
Idioma: anglès
Formador: Ricardo Morais (Idea Puzzle)
Dirigit a: investigadors en formació i supervisors
L' Escola de Doctorat organitza la quarta edició d’aquest seminari on s’explicarà l’ús i el
potencial del programari Idea Puzzle® dirigit a dissenyar, diagnosticar i defensar un projecte de
recerca. Aquest sistema permet millorar les competències de recerca amb projecció en tota la
carrera investigadora.
Continguts:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Recerca com a un sistema de 21 qüestions
Qüestions teòriques de la teva recerca
Qüestions metodològiques de la teva recerca
Qüestions empíriques de la teva recerca
Qüestions retòriques de la teva recerca
Qüestions d’autoria de la teva recerca
Aplicació a la recerca dels participants amb el programari Idea Puzzle®

Més informació en aquest enllaç.
Inscripcions a l’Aula Moodle.
Perspectiva de gènere en recerca
Data: 05/12/18, de 10:00 a 14:00
Lloc: Aula 5, Escola de Doctorat
Idioma: català / castellà
Formadora: Mª Isabel Ponferrada
Dirigit a: investigadors en formació
L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb l’Observatori per a la Igualtat de la UAB, el curs
"Perspectiva de gènere en recerca". L'objectiu és facilitar els coneixements fonamentals per
revisar la pràctica investigadora i crear projectes de recerca que tinguin en compte la dimensió i
la perspectiva de gènere.
Més informació sobre el programa i les inscripcions a l'Aula Moodle.

Gener, 2019

El doctorat com a etapa formativa. Una aproximació a l'ètica en la
recerca i a les bones pràctiques
L’Escola de Doctorat de la UAB impulsa la formació en competències transversals dins l’etapa
formativa del doctorat. En aquest context, cada curs acadèmic es programa una sessió de
benvinguda dirigida als estudiants que s'incorporen de nou.
La conferència d'aquesta sessió es centra en la importància de l'ètica en la recerca i com queda
recollit en el Codi de Bones Pràctiques de la UAB.
També s'informa d'altres aspectes d'interès per les i els estudiants, com són les plataformes
informàtiques d'informació i gestió acadèmica.
Sessió de benvinguda dirigida als i les estudiants de Doctorat de primer curs. Curs 20182019
Dijous 31 de gener de 2019 a les 11:00 h.
Lloc: Auditori de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Programa
11:00 h. Apertura de l’acte i benvinguda, a càrrec del vicerector de Recerca i de
Transferència, Dr. Armand Sánchez.
11:15 h. La iniciativa EURAXESS i la carta europea de l’investigador, a càrrec de la Dra.
Begoña Miñarro, tècnica de Projectes Estratègics.
11:30 h. La pàgina web de l’Escola de Doctorat, introducció a la plataforma Sigma i la
gestió del portfoli, a càrrec de la cap de la Unitat Tècnica de l’Escola de Doctorat, Sra. Carme
Tost.
11:45 h. Presentació del Codi de Bones Pràctiques a la Recerca de la UAB, a càrrec del
Dr. José Luis Molina, professor titular del Departament d’Antropologia Social i Cultural i
president de la Comissió d’Ètica en la Experimentació Animal i Humana (CEEAH).
12:45 h. Presentació de l’oficina del Síndic de Greuges de la UAB, a càrrec del Dr. Manuel
Gerpe, Síndic de Greuges de la UAB.
13:00 h. Introducció a la Xarxa Alumni i a les activitats de Dinamització Comunitària, a
càrrec de la Dra. Sara Moreno, Vicerectora d'Alumnat i d’Ocupabilitat.
Les presentacions seran en castellà i les projeccions en anglès.
Inscripcions a l'Aula Moodle.
Vídeo de la sessió.
Ponència Dr. Molina.

Cerca i gestió de la informació: Fonts d’informació
L' Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Biblioteques de la UAB, aquest
curs que ofereix una panoràmica dels principals recursos d'informació bibliogràfica, tant
contractats com d'accés lliure, informant sobre les estratègies de cerca, continguts, alertes,
possibilitats d'emmagatzematge i exportació dels resultats.
Continguts
1.
2.

Les necessitats d’informació.
Elaboració d’una estratègia de cerca

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Definir el tema de la nostra recerca
Avaluació dels resultats
Cercador de les biblioteques UAB
Cercar a Internet
Bases de dades
Tesis
Citar les fonts consultades

Inscripció i horaris a l'Aula Moodle.
Divulgació de la ciència
Data: del 14/01 al 28/01, dilluns i dimecres de 17:00 a 19:00h.
Lloc: Aula 24, Aulari Central (Edifici J)
Idioma: anglès
Formador: Servei de Llengües
Dirigit a: investigadors en formació
L’Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Llengües, aquest curs orientat a la
producció de textos de divulgació científica, tant en llengua oral com en llengua escrita, amb
l'objectiu d'aprendre a emprar un llenguatge planer a l'hora de divulgar la ciència en àmbits no
especialitzats. Els assistents aprendran a ajustar el contingut a l'audiència, el registre i el to; a
escollir el lèxic oportú; a gestionar les redundàncies i els mots de transició; a controlar les
modalitats negativa i afirmativa del discurs amb l'objectiu d'aconseguir una claredat màxima; a
gestionar adequadament l'aparició de la informació coneguda i desconeguda; a propiciar una
bona progressió temàtica; a determinar les llargades de les frases i els paràgrafs per construirlos adequadament i a propiciar la comprensibilitat i la llegibilitat del text; entre d'altres.
Inscripció mitjançant l'Aula Moodle.

Febrer, 2019

RRI: Integrant la Recerca i la Innovació Responsable als projectes de
doctorat
Data: 25 & 26/02/19 de 9:00 a 13:30
Lloc: Aula 50, Aulari central (Edifici J)
Idioma: castellà/català. Material: anglès
Dirigit a: estudiants de doctorat, preferiblement a l'inici del seu projecte d'investigació.
Aquest seminari presentarà als estudiants els diferents conceptes de Recerca i Innovació
Responsable (RRI) i els farà reflexionar sobre com portar a terme projectes d'investigació
responsables. Els estudiants aprendran i reflexionaran sobre els diferents conceptes de RRI.
També presentaran els seus projectes d'investigació o les seves idees i identificaran les
possibilitats per fer-los més responsables mitjançant l'ús de la RRI.
Inscripcions a l'Aula Moodle.
Curs d'acompanyament a la redacció de la tesi en anglès

Ciències Socials i Jurídiques, Arts i Humanitats
Data: del 19/02/2019 al 21/03/2019 dimarts i dijous de 17:00 a 19:00h.

Places: 15
Idioma: Anglès
Formadors: Servei de Llengües

Ciències, Ciències de la Salut i Enginyeries
Data: del 01/04/2019 al 15/05/2019 dilluns i dimecres de 17:00 a 19:00h.
Places: 15
Idioma: Anglès
Formador: Servei de Llengües
Dirigit a: investigadors en formació
S’hi tracten qüestions relacionades amb la redacció academicocientífica, amb les
característiques dels llenguatges d’especialitat i amb les convencions pròpies dels textos
formals universitaris. El curs es concep com un suport en el procés de redacció de la tesi. S'hi
encoratja els participants a aportar fragments del text amb la finalitat d’ajudar-los a resoldre
dificultats concretes del seu procés d’escriptura.
Més informació.

Cerca i gestió de la informació: Mendeley
L' Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Biblioteques de la UAB, aquest
curs que ofereix una visió amplia del gestor bibliogràfic Mendeley, que us permet
emmagatzemar, organitzar, gestionar i compartir la informació.
Continguts
1. Què és Mendeley?
2. Accés
3. Doble plataforma : Online vs offline
4. Creació d’una biblioteca personal
5. Gestionar carpetes i documents
6. Llistar i inserir la bibliografia en un text
7. Treballar en grup
8. Altres eines
Inscripció i horaris a l'Aula Moodle.

Març, 2019

Perspectiva de gènere en recerca
Data: 26/03/19, de 10:00 a 14:00
Lloc: Aula 3, Escola de Doctorat
Idioma: castellà
Formadora: Mª Isabel Ponferrada
Dirigit a: investigadors i investigadores en formació
L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb l’Observatori per a la Igualtat de la UAB, una
nova edició del curs "Perspectiva de gènere en recerca". L'objectiu és facilitar els coneixements
fonamentals per revisar la pràctica investigadora i crear projectes de recerca que tinguin en
compte la dimensió i la perspectiva de gènere.

Més informació sobre el programa i les inscripcions a l'Aula Moodle.
Propietat intel·lectual en l'elaboració de la tesi
L' Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Biblioteques de la UAB, aquest
curs que pretén oferir, per un costat una visió de tots els aspectes que cal tenir en compte per
tal de no vulnerar els drets de tercers a l’hora de redactar la tesi i per l’altre, explicar el
funcionament de la seva publicació en un repositori institucional, tal i com queda establert
a l’article 14 Avaluació i defensa de la tesi doctoral del Reial decret 99/2011, de 28 de gener,
pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. Té com a principal audiència els
estudiants de doctorat que es troben als inicis de la seva investigació i que tenen dubtes sobre
propietat intel·lectual. La propietat industrial no serà en cap cas objecte d’aquest curs.
Continguts








Definir "autor"
Atribució de drets. Els drets morals i els drets d'explotació o patrimonials
Cessió de drets. Les llicències creative commons
Obres de domini públic
Respectar els drets de tercers en l'elaboració de la tesi
La tesi al TDX i al DDD
Recursos d'interès

A continuació hi ha la informació sobre les 5 sessions (1 en català, 3 en castellà i 1 en anglès)
que s’ofereixen:
Data: Dimecres, 6 Març 2019 de 15:30 a 17:15
Lloc: Biblioteca de Ciència i Tecnologia. Sala de Formació, planta -1
Idioma: castellà
Inscripció: https://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=5540
Data: Dimecres 13 de març de 2019 de 10 a 11:45h
Lloc: I1/003 Aula 8 (Aules docents) de la Facultat de Ciències de la Comunicació
Idioma: castellà
Inscripció: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=5539
Data: Dilluns 18 de març de 15:30 a 17:15
Lloc: Aula L/105. 1a planta Biblioteca d'Humanitats
Idioma: castellà
Inscripció: https://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=5551
Data: 20 de març de 2019, de 13.30 a 17.15 h
Lloc: Sala L/105, 1a planta, Biblioteca d'Humanitats
Idioma: anglès
Inscripció: https://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=5569
Data: Dilluns 25 de març de 2019 de 11 a 12:45h
Lloc: B3/012 Sala de Graus de la Facultat d'Economia i Empresa
Idioma: Català
Inscripció: https://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=5550
Més informació a l'Aula Moodle.

Abril, 2019

Gestió del risc al laboratori de recerca
Data: 08/04/2019, de 10:00 a 12:00.
Lloc: Aula 1+2, Escola de Doctorat
Idioma: castellà
Formador: Manuel del Pino
Dirigit a: investigadors d'àmbits científics en formació
L’Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Prevenció, aquest curs orientat a
informar i sensibilitzar sobre els factors de risc per a la seguretat i salut humana més habituals
a l’entorn dels laboratoris de recerca, fent incidència especialment en la identificació del risc i
en els sistemes de protecció més habituals. Es facilitaran eines per a la valoració del risc
associat a un projecte experimental.
Objectius


Identificar i conèixer els riscos més habituals a l’entorn del laboratori.



Conèixer les vies d’entrada més habituals dels contaminants químics i agents biològics.



Conèixer els sistemes de protecció més habituals a l’entorn del laboratori. Vitrines de
gasos, cabines de seguretat biològica, equips de protecció individual.



Conèixer diverses eines per a una valoració qualitativa del risc.



Sensibilització envers la cultura preventiva.

Inscripció mitjançant l'Aula Moodle.
Presenting Research
Data: del 01/04 al 20/05, dilluns i dimecres de 17:00 a 19:00. (Dimecres 3/04 no hi haurà
classe)
Lloc: Aula 24, Aulari Central (Edifici J)
Idioma: anglès
Formador: Servei de Llengües
Dirigit a: investigadors en formació que acreditin un B2 d'anglès
L’Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Llengües, aquest curs orientat a
reforçar les habilitats dels investigadors per poder fer exposicions en llengua anglesa en
sessions de treball, tallers, jornades o congressos. Els assistents aprenen a controlar l’angoixa i
els nervis abans d’una presentació, a triar els continguts amb criteri i organitzar-los per fer una
exposició oral interessant i persuasiva, a adequar el discurs al públic, a elaborar i utilitzar un
guió i altres sistemes de suport a la transmissió del contingut( PowerPoint o Prezi), a expressarse amb naturalitat i a saber gestionar les preguntes del públic. El curs incideix també en
aspectes de registre i de correcció lingüística.
Inscripció mitjançant l'Aula Moodle.

Publicar en accés obert
L' Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Biblioteques de la UAB, aquest
curs que pretén mostrar el ventall de possibilitats que tenen els investigadors de maximitzar la
visibilitat de la seva recerca a partir de la seva publicació en accés obert. Té com a principal
audiència els investigadors en formació que estan interessats en conèixer les diferents opcions
així com els avantatges que suposa publicar en accés obert la seva recerca.
Continguts









Accés obert
Com publicar en accés obert
Les dades de recerca
Sistemes d’identificació
Visibilitat de la recerca a través de les xarxes socials
Visibilitat de la recerca a través dels Dipòsits Digitals
Recomanacions per elaborar documents en accés obert

A continuació hi ha la informació sobre les 4 sessions (1 en català, 2 en castellà i 1 en anglès)
que s’ofereixen:
Data: 28 de març de 15-16:30h
Lloc: Sala de Graus de la Facultat d'Economia i Empresa
Idioma: Castellà
Inscripció: https://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=5549
Data: 3 d'abril de 10 a 11:30h
Lloc: I1/104 Aula 4 (Aules docents). Facultat de Ciències de la Comunicació
Idioma: Català
Inscripció: https://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=5544
Data: 9 d'abril de 11 a 12:30h
Lloc: U/103 Sala de Graus. Escola de Postgrau
Idioma: Castellà
Inscripció: https://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=5545
Data: 25 d'abril de 2019, de 15.00 a 16.30 h
Lloc: Aula P-24, Facultat de Psicologia
Idioma: Anglès
Inscripció: https://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=5570
Més informació a l'Aula Moodle.

Maig, 2019

Research Papers
Idioma: anglès
Formador: Servei de Llengües
Dirigit a: investigadors en formació que acreditin un B2 d'anglès
Objectiu: Optimitzar la redacció d’articles científics en llengua anglesa.
L’Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Llengües, aquest curs

sobre un dels gèneres de discurs més habituals de la comunicació científica, l’article científic o
paper. Els participants hi desenvolupen i hi consoliden les habilitats necessàries per redactar
articles científics en anglès. S’hi tracten qüestions relacionades amb les parts estandarditzades
dels articles (introducció, metodologia, resultats, discussió, conclusions) i el sentit i les
característiques formals i discursives que han de tenir aquestes parts. També s’hi tracten
qüestions relacionades amb el vocabulari i les estructures gramaticals i sintàctiques correctes
en llengua anglesa, especialment les més productives, en la redacció dels articles.
Àmbit d’humanitats
Data: del 22/05 al 01/07, dilluns i dimecres de 17:00 a 19:00. (Dilluns 10/06 i 24/06 no hi haurà
classe)
Lloc: Aula 44, Aulari Central (Edifici J)
Àmbit de ciències
Data: del 21/05 al 20/06, dimarts i dijous de 17:00 a 19:00.
Lloc: Aula 44, Aulari Central (Edifici J)
Inscripció mitjançant l'Aula Moodle.
Co-creació amb design thinking i Lego ® Serious Play ®

Data: 13 & 14/05/19 de 10:00 a 14:00
Lloc: dia 13 aula 1, dia 14 aula 3, Escola de Doctorat
Idioma: castellà
Formador: Co-emprèn
Dirigit a: Investigadors en formació
Aquest curs té com a objectius:


Potenciar la capacitat de crear, tant a nivell individual com de forma col·laborativa, amb
l'objectiu de fomentar l'actitud emprenedora.



Potenciar la capacitat de crear i de resoldre temes complexos.



Aprendre i experimentar com innovar, resoldre reptes i solucionar problemes amb design
thinking i Lego® Serious Play®.

Inscripció mitjançant l'Aula Moodle.
Pensament crític
Data: 09/05/19 de 10:00 a 14:00
Lloc: Aula 3, Escola de Doctorat
Idioma: castellà
Formadora: Carme Ruíz, Departament de Pedagogia Aplicada
Dirigit a: investigadors en formació
Aquest curs té com a objectius:




Facilitar coneixements, metodologies i recursos que afavoreixin la competència
transversal de pensament crític en el marc de l’activitat investigadora.
Reflexionar sobre el paper d’aquesta competència en el context de la recerca.
Conèixer eines d’autoavaluació d’aquesta competència de pensament crític.

Més informació i inscripcions a l'Aula Moodle.

Juny, 2019

Propietat intel·lectual de base tecnològica: Un enfocament pràctic
sobre l'ús de patents, el know-how i els models d'utilitat
Data: 19/06/2019 de 10 a 12 h
Lloc: Aula 1+2, Escola de Doctorat
Idioma: anglès
Formador: Xavier Vallvé, cap de l’Oficina de Valorització i Patents
Dirigit a: investigadors en formació d'àmbits científic-tecnològics
El seminari "Propietat intel·lectual de base tecnològica" proporciona una visió general sobre
patents, know-how i models d’utilitat. Al final de la sessió, els doctorands hauran adquirit
coneixement bàsic sobre com protegir la seva recerca i com gestionar les patents.
Es podrà requerir el visionat d’uns vídeos teòrics uns dies abans de la sessió. El seminari està
organitzat per l’Oficina de Valorització i Patents de la UAB com a part de les activitats de
formació transversals organitzades per l’Escola de Doctorat.
Temes






Usos de la propietat intel·lectual de base tecnològica (o com esdevenir un investigador
intel•ligent).
Patents: requeriments i exclusions, estructura, enjudiciament i infracció.
Models d’utilitat.
Know-how: quan mantenir la informació confidencial i comparació amb les patents.
Informació sobre patents: com treure avantatge de les recerques patentades per altres i
múltiples usos de les bases de dades de patents.

Inscripció i programa a l'Aula Moodle.
Divulgació de la ciència
Data: del 17/06 al 21/06, de 10:00 a 12:00 h
Lloc: Aula 24, Aulari Central (Edifici J)
Idioma: anglès
Formador: Servei de Llengües
Dirigit a: investigadors en formació
L’Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Llengües, aquest curs orientat a la
producció de textos de divulgació científica, tant en llengua oral com en llengua escrita, amb
l'objectiu d'aprendre a emprar un llenguatge planer a l'hora de divulgar la ciència en àmbits no
especialitzats. Els assistents aprendran a ajustar el contingut a l'audiència, el registre i el to; a
escollir el lèxic oportú; a gestionar les redundàncies i els mots de transició; a controlar les
modalitats negativa i afirmativa del discurs amb l'objectiu d'aconseguir una claredat màxima; a
gestionar adequadament l'aparició de la informació coneguda i desconeguda; a propiciar una
bona progressió temàtica; a determinar les llargades de les frases i els paràgrafs per construirlos adequadament i a propiciar la comprensibilitat i la llegibilitat del text; entre d'altres.
Inscripció mitjançant l'Aula Moodle.
I després del Doctorat, què?

NOVA DATA I UBICACIÓ
Data: 18/06/19 de 15:00 a 17:30 h

Lloc: Sala de Cinema UAB (Edifici R, plaça Cívica)
Idioma: català / castellà
Dirigit a: investigadors en formació (especialment dels últims cursos)
La sessió pretén oferir una visió àmplia de les possibilitats que hi ha després del doctorat dins o
fora de l’àmbit acadèmic / universitari. L’acte comptarà també amb la presència de doctors que
parlaran, des de l’experiència, de les sortides professionals dels investigadors-doctors, tant en
entorns acadèmics com no acadèmics.
Més informació i inscripcions a l'Aula Moodle.
Introducció a l'emprenedoria per a doctorands
Data: 12 & 13/06/2019 de 10 a 17 h
Lloc: Aula 34, Aulari Central. NOVA UBICACIÓ
Idioma: anglès
Dirigit a: investigadors en formació
L' Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Parc de Recerca de la UAB, aquest seminari
de 2 dies per introduir els doctorands en el món de l'emprenedoria.
Inscripció i programa a l'Aula Moodle.

Juliol, 2019
Ma
Curs d'acompanyament a la redacció de la tesi en anglès

Ciències Socials i Jurídiques, Arts i Humanitats
Data: del 01/07/2019 al 12/07/2019, de dilluns a divendres de 10 a 12 h
Places: 15
Idioma: Anglès
Formadors: Servei de Llengües
Dirigit a: investigadors en formació

Ciències, Ciències de la Salut i Enginyeries
Data: del 01/07/2019 al 12/07/2019, de dilluns a divendres de 12.30 a 14.30 h
Places: 15
Idioma: Anglès
Formador: Servei de Llengües
Dirigit a: investigadors en formació
S’hi tracten qüestions relacionades amb la redacció academicocientífica, amb les
característiques dels llenguatges d’especialitat i amb les convencions pròpies dels textos
formals universitaris. El curs es concep com un suport en el procés de redacció de la tesi. S'hi
encoratja els participants a aportar fragments del text amb la finalitat d’ajudar-los a resoldre
dificultats concretes del seu procés d’escriptura.
Més informació.i

