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El Govern obre la Primera Convocatòria oficial de D octorats 
Industrials per afavorir la transferència de coneix ement entre 
les universitats i el teixit productiu 
 
Les universitats i empreses poden presentar els seu s projectes fins el 19 de 
juliol 
 
 
Dimecres, 5 de juny de 2013 
 
El Govern, mitjançant la Secretaria d’Universitats i Recerca, ha obert el termini de 
presentació de sol·licituds de projectes de doctorat industrial fins el 19 de juliol. 

El Pla de Doctorats Industrials del Govern de la Generalitat, en col·laboració amb 
les universitats públiques i privades, té per objectiu contribuir a la competitivitat i 
internacionalització del teixit industrial català, retenir talent i situar els estudiants 
de doctorat en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa. 

L’element essencial del Pla de Doctorats Industrials és el projecte de doctorat 
industrial, un projecte de recerca estratègic d’una empresa en col·laboració amb 
una universitat i on el doctorand/a desenvoluparà la seva formació investigadora 
que culminarà amb la presentació d’una tesi doctoral. 

Cada doctorand tindrà un director de tesi de la universitat i un responsable per 
part de l’empresa, treballarà als laboratoris de la universitat i a les instal·lacions 
que l’empresa tingui a Catalunya, accedirà a activitats específiques de formació 
amb orientació empresarial i disposarà d’un ajut per a facilitar la mobilitat 
internacional. 

Per donar a conèixer el Pla de Doctorats industrials, el Govern ha posat en marxa 
un web (http://doctoratsindustrials.gencat.cat) on els interessats (universitats, 
empreses i estudiants de doctorat) disposen de tota la informació relativa a les 
característiques dels projectes de doctorat industrial, els passos a seguir per les 
universitats i empreses i candidats per participar-hi i el calendari previst per al 
2013. 

El Pla de Doctorats Industrials representa una oportunitat: 

• per a les empreses que podran treballar amb investigadors d’alt nivell 
científic, accedir a equipaments i infraestructures capdavanteres i generar 
oportunitats per atreure persones de gran potencial per millorar la 
competitivitat i la internacionalització de l’empresa. 

• per a les universitats que podran formar investigadors capaços 
d’enfrontar-se a reptes altament complexos, interdisciplinaris i exigents 
alhora que enfortir les seves relacions amb les empreses, i 
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• pels estudiants tindran l’oportunitat de participar en un projecte d’R+D+I 
que pot generar alt valor afegit al seu currículum, contractats per una 
empresa compromesa amb la innovació i la recerca. 


