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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA 

 

Dins el Pla de Formació del PDI, es proposa un curs adreçat a fomentar les competències relacionades amb 
la recerca, gestió de projectes i transferència de coneixement, adreçat a tot el personal docent i 
investigador. 

Aquest curs està forma part de les sessions obligatòries del DIPLOMA D’ESPECIALITZACIÓ en Formació del 
Professorat Universitari: Docència, Recerca i Gestió.  
 
Objectius específics: 

• Formar els investigadors en totes aquelles capacitats necessàries durant el cicle de vida d’un 
projecte de R+D+I i també durant les diferents etapes d’un/a investigador/a. 

• Augmentar les habilitats dels/es investigadors/es per realitzar una recerca d’excel·lència, 
d’executar una innovació amb efectes empresarials i/o socials i de cercar finançament per la 
realització dels projectes. 

Continguts  

1. Pla estratègic de recerca de la URV 

• El valor i l’impacte social de la recerca 

• Les persones dedicades a la recerca i la innovació  

• L’organització en la recerca i la innovació 

• Els recursos i les infraestructures 

• La qualitat, l’avaluació i el reconeixement 
2. El cicle de vida d’un projecte de recerca 

• Des de la generació de la idea fins a la finalització del projecte (lliurament dels 
resultats). 

• El procés de sol·licitud de finançament  per la realització del projecte (preparació 
proposta) 

• Gestió del projecte concedit (tècnica i econòmicament) i la justificació (lliurament 
de resultats, estats de comptes financers i auditories tècniques i econòmiques). 

Recerca i transferència del coneixement 

Codi 03RE0001-1 

Impartit per Ignasi Salvadó; Carlos García Mellado 

Durada 12 hores  

Places 20 

Dates Sessions de videoconferència: 13, 20, 27 de maig de 2020 

Hora 16-17.30h hores 

Lloc ONLINE Videoconferència 

Destinataris Personal docent i investigador; doctorands de la URV 

Idioma Català/ Castellà 



Institut de Ciències de l’Educació  

Avaluació i certificació  

Les persones que assisteixin al 80% del curs i, a més, demostrin l’aprofitament i realitzin les activitats del 
curs, rebran un certificat d’assistència i aprofitament. 
 


