
FORMULARI DE PROJECTES DE DOCTORAT INDUSTRIAL 
A EMPLENAR PER L’EMPRESA I LA UNIVERSITAT

SOĿLICITUD DE PARTICIPACIÓ EN UN PROJECTE DE DOCTORAT INDUSTRIAL 

→ PROJECTE

→ DATA PREVISTA D’INICI DEL PROJECTE

→ ERC PANEL 1

MODALITAT DEL PROJECTE DE RECERCA 
Vegeu l’apartat de característiques i escolliu la modalitat en funció de les característiques del projecte.

Modalitat de cofinançament  Modalitat d’ajuts específics

DADES DE L’ENTORN EMPRESARIAL

→ NOM DE L’ENTITAT →  CIF 

→ REPRESENTANT LEGAL DE L’ENTITAT

→ RESPONSABLE DEL PROJECTE A L’ENTITAT (TUTOR/A)

→ ADREÇA ELECTRÒNICA → TELÈFON

→ ADREÇA DEL CENTRE DE TREBALL ON ES DESENVOLUPARÀ PARCIALMENT EL PROJECTE

→ CODI POSTAL → POBLACIÓ → PÀGINA WEB

→ BREU PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT
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→ ERC PANEL 2 (OPCIONAL) 

→ SECTOR 2  (OPCIONAL) 

→ SECTOR 1



DADES DE L’ENTORN ACADÈMIC DEL PROJECTE 

→ UNIVERSITAT

→ PROGRAMA DE DOCTORAT

INVESTIGADOR/A ICREA BENEFICIARI D’UN AJUT ERC GRUP DE RECERCA SGR

→ CODI SGR → NOM DEL GRUP DE RECERCA

→ DIRECTOR/A DE TESI

→ CENTRE DE RECERCA (SI ESCAU)

→ A DREÇA E LECTRÒNICA → T ELÈFON

→ ADREÇA DEL DEPARTAMENT/CENTRE ON DESENVOLUPARÀ PARCIALMENT EL PROJECTE

→ CODI POSTAL → POBLACIÓ → PÀGINA WEB

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DE RECERCA
BREU RESUM DEL PROJECTE DE RECERCA, QUE INDIQUI SI HI HA ALTRES ENTITATS O CENTRES PARTICIPANTS, AMB L’EXTENSIÓ MÀXIMA DEL 
REQUADRE, MITJANÇANT EL QUAL EL CANDIDAT PUGUI IDENTIFICAR SI ES TRACTA D’UN PROJECTE DEL SEU INTERÈS.
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PERFIL DEL CANDIDAT/A
Descripció dels requisits mínims i valorables, quant a titulació, idiomes i experiència, que seran més valorats en els candidats. En tots els 
apartats cal fer referència a si és un requisit mínim o valorable.

→ TITULACIÓ* (GRAU, O EQUIVALENT (LLICENCIATURA, ENGINYERIA SUPERIOR I ARQUITECTURA), I MÀSTER UNIVERSITARI)

*Requisits per a l’admissió al doctorat: vegeu l’apartat corresponent a les preguntes més freqüents dels estudiants de doctorat (FAQ) del
web del Pla de Doctorats Industrials. 

→ IDIOMES   → EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL D’INTERÈS

→ ALTRES 

CARACTERÍSTIQUES DELS PROJECTES DE DOCTORAT INDUSTRIAL
L’  element essencial del Pla de Doctorats Industrials és el projecte de doctorat industrial, és a dir, un projecte de recerca estratègic 
d’una empresa, on el doctorand/a desenvoluparà la seva formació investigadora, en coŀlaboració amb una universitat, i que serà objecte 
d’una tesi doctoral.

La Generalitat de Catalunya dona suport econòmic a aquests projectes mitjançant 2 modalitats, ateses algunes característiques en l’exe-
cució del projecte:
a. Projectes de doctorat industrial cofinançats per la Generalitat de Catalunya.
b. Projectes de doctorat industrial amb ajut específic.

CARACTERÍSTIQUES COMUNES D’AMBDUES MODALITATS
→ La tesi doctoral es desenvoluparà en el marc d’un conveni de coŀlaboració entre una universitat (i, si escau, centre de recerca) i una em-
presa (també pot participar-hi més d’una empresa). 
→ El/la doctorand/a disposarà d’un director/a de tesi vinculat/ada a la universitat o al centre de recerca i d’una persona responsable 
designada per l’empresa (tutor/a). 
→ La selecció de la persona candidata es realitzarà conjuntament entre les parts signants del conveni de coŀlaboració. En tot cas, la 
persona candidata ha de ser acceptada i admesa al programa de doctorat de la universitat corresponent.
→ La persona candidata ha de tenir una nota mitjana de l’expedient acadèmic  igual o superior a 6,5 (escala 0 a 10), calculada sobre el total 
de crèdits dels estudis superiors que donen accés als estudis oficials de doctorat.
→ El director/a de tesi ha de formar part d’un grup de recerca reconegut (SGR) vigent de la Generalitat de Catalunya o bé ser investigador/a 
del programa ICREA o haver obtingut finançament del Consell Europeu de Recerca (ERC).
→ La dedicació del/de la doctorand/a al projecte de recerca es distribuirà entre l’empresa i la universitat.
→ El/la doctorand/a participarà en programes formatius en competències específiques relacionades amb el lideratge, la coordinació i la 
gestió de projectes d’R+D+I; la transferència de resultats de recerca; el desenvolupament de noves empreses, i la propietat inteŀlectual i 
industrial, entre altres matèries rellevants.
→ El/la doctorand/a disposarà d’una assignació anual (borsa de mobilitat) finançada per la Generalitat de Catalunya i que podrà acumular-
se per a un període màxim de 3 anys. La finalitat és l’assistència a seminaris i congressos relacionats amb el projecte de recerca, així com 
estades en altres seus de l’empresa, en altres universitats o en centres de recerca de fora de Catalunya. 
→Totes les tesis llegides en el marc del Pla de doctorats industrials rebran la menció de doctorat industrial. Les empreses i els directors 
acadèmics o les directores acadèmiques participants també rebran un reconeixement per la seva participació al Pla.
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DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT  

→ NOM I COGNOMS DE L’ESTUDIANT  

→ ADREÇA DE LA RESIDÈNCIA HABITUAL  

→ C ODI POSTAL →  POBLACIÓ 

 → ADREÇA ELECTRÒNICA

PERFIL DEL CANDIDAT/A 

→ TITULACIÓ: GRAU O EQUIVALENT (LLICENCIATURA, ENGINYERIA SUPERIOR I ARQUITECTURA), I MÀSTER UNIVERSITARI.

→ NOMBRE DE CRÈDITS (ECTS) del 
GRAU O EQUIVALENT 

→ NOMBRE DE CRÈDITS (ECTS)  del 
MÀSTER UNIVERSITARI 

→ EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL→ IDIOMES. EN EL CAS DE DISPOSAR D’UN CERTIFICAT 
ACREDITATIU, CAL ESPECIFICAR-HO AMB LA DATA D’OBTENCIÓ. 

→ ALTRES DADES D’INTERÈS RELLEVANTS PER AL PROJECTE

A EMPLENAR PEL CANDIDAT/A
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→  NIF 

→NOTA MITJANA DE 
L’EXPEDIENT (ESCALA 1 a 10)

→NOTA MITJANA DE 
L’EXPEDIENT (ESCALA 1 a 10)



A EMPLENAR PEL CANDIDAT/A
MOTIVACIÓ I INTERÈS EN EL PROJECTE
Espai per incloure les motivacions i l’interès personal en el projecte, amb l’extensió màxima del requadre.

Data i signatura de l’interessat/da.

Per a més             informació:
doctorats.industrials.reu@gencat.cat · doctoratsindustrials.gencat.cat

_________________, ____ de ____________________ de ____
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PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En complimentar el present formulari, autoritza i dona el seu consentiment per al tractament de les dades personals facilitades en els termes següents:

Responsable. AGAUR – CIF Q0801117C – Passeig Lluís Companys 23, 08010, Barcelona – T. 93 310 63 94 – lopd.agaur@gencat.cat.

Delegat de Protecció de Dades. agaur@dpo.microlabhard.es

Finalitat. La finalitat de la recollida de les dades és fer arribar la seva candidatura a l’empresa i Universitat/organisme de recerca impulsors del projecte de recerca al qual s’hagi inscrit  per si, s’escau,  gestionar la sol·licitud d’ajut en el marc 

del Pla de Doctorats Industrials (en endavant, Pla DI), de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu relatiu a la protecció de dades de caràcter personal i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 

dades personals i garantia dels drets digitals.

Base Legal. El compliment d’una missió realitzada en interès públic, l’exercici de poders públics conferit al Responsable o el compliment d’una obligació legal o; el consentiment de l’interessat en el cas de sol·licitar-lo, consentiment que 

podrà ser retirat en qualsevol moment.

Conservació de les dades. Les seves dades es conservaran mentre siguin necessàries per gestionar la convocatòria corresponent, i un cop tancada, es conservaran d’acord amb els terminis establerts a la normativa d’arxius aplicable. El 

Responsable, certifica haver implementat les mesures tècniques i organitzatives recollides al Reglament (UE) 2016/679, per tal de garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal incloses als fitxers i evitar la seva 

alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzats.

Drets. En qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament de les seves dades, o exercir el dret a la portabilitat de les mateixes. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia 

de document oficial que l’identifiqui, adreçat a l’AGAUR o al Delegat de Protecció de Dades. En cas de disconformitat amb el tractament, també té el dret de presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Destinataris. Empresa i universitat/organisme de recerca impulsors del Projecte de Recerca per a la valoració de la candidatura, Departament de Recerca i Universitats (REU) i Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) amb la 

finalitat de participar i assessorar en la selecció de les entitats i candidats, coordinar i promocionar conjuntament el programa amb l’AGAUR. Igualment, les dades podran ser comunicades a l’empresa on desenvolupi les seves funcions i a la 

universitat amb la finalitat de seleccionar el candidat.

Procediment de soŀlicitud de participació:
Enviament electrònic d'una còpia  signada  a la bústia de correu del Pla de Doctorats Industrials: doctorats.industrials.reu@gencat.cat

http://doctoratsindustrials.gencat.cat/ca
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	01: 
	1: NLP per a la classificació de literatura de ciència, tecnologia i innovació.
	2: 01/10/2022
	3: [PE6 Computer Science and Informatics]
	4: []
	17: Si
	18: Off
	19: SIRIS Academic
	5: 
	6: Solange Chavel 
	8: Francesco Massucci
	10: 
	11: 
	12: Av. de Francesc Cambó, 17, 9th floor
	13: 08003
	14: Barcelona
	15: https://sirisacademic.com/
	16: SIRIS Academic (SIRIS) és una empresa knowledge-intensive, que ofereix consultoria, anàlisi i eines basades en evidències quantitatives  per donar suport, informar i millorar la presa de decisions a les polítiques i estratègies per a l’educació superior, recerca i innovació
Nascuda el 2010 i amb seu a Barcelona (Espanya), SIRIS ha desenvolupat coneixement, tecnologies i eines per donar respostes a les demandes estratègiques i operatives reals del sector de l'Educació Superior, Investigació i Innovació, com universitats, agències de finançament de la recerca, governs i regions. Amb 10 anys d'experiència en el context europeu, SIRIS ha treballat a més de 10 països diferents amb més de 90 universitats líders, institucions de recerca, agències governamentals i organitzacions benèfiques.
SIRIS s'organitza al voltant de 3 àrees principals d'especialització. 1) SIRIS Consulting: (i) educació superior i investigació; (ii) ciència, tecnologia i innovació; i (iii) salut. Totes aquestes àrees d'especialització estan recolzades per un equip de científics de dades (SIRIS Analytics) i una divisió de R+I (SIRIS Lab). 2) SIRIS Analytics: inclou un equip de professionals de les tecnologies de la informació amb experiència específica en integració de dades, mineria de dades i visualització de dades, mentre que  3) SIRIS Lab: és un laboratori de recerca que coordina i participa com a soci científic al programa europeu Horitzó 2020 i en projectes competitius finançats a nivell nacional.
Des de l'inici de la creació de l'empresa, SIRIS ha realitzat una aposta clara per la recerca i per una forta inversió pel desenvolupament de solucions diferencials d'alt valor afegit, amb la intenció d'incrementar la seva competitivitat al sector. L'estratègia d'R+I de l'empresa ve donada pel seu continu interès de millora, tant de les solucions que ofereix com dels processos interns, i per això inverteix en l'exploració i el desenvolupament mitjançant la investigació interna, així com en col·laboració amb altres empreses innovadores.
SIRIS, mitjançant el SIRIS Lab, ha estat soci científic d’un projecte ERC Advanced Grant (EPNET) coordinat per la Universitat de Barcelona; va ser la primera empresa espanyola incubada a ODINE, l'Open Data Incubator de la Unió Europea; i actualment està participant en el projecte europeu H2020 INODE (coordinat per la Universitat de Ciències Aplicades de Zuric) que busca construir serveis d'exploració de dades obertes en el context de la iniciativa European Science Cloud. En els darrers 6 anys, SIRIS ha aconseguit 3 projectes Torres Quevedo cofinançats pel ministeri espanyol de ciència i innovació per la incorporació de personal investigador postdoctoral i un projecte de Doctorat Industrial per la formació de personal predoctoral, també cofinançat pel ministeri espanyol de ciència i innovació. Addicionalment, ha estat beneficiària d'un projecte H2020 INNOSUP “European SME innovation Associate”, una ajuda per contractar un investigador postdoctoral durant un any, cofinançada per la Comunitat Europea.

	02: 
	1: Off
	13: Off
	14: Si
	5:  2017 SGR 01567
	6: Natural Language Processing Research Group (TALN)
	7: Prof Horacio Saggion
	9: 
	10: 
	11: 
	12: Universitat Pompeu Fabra, Edifici Tànger, C/Tànger, 122-140
	15: 080018
	2: Barcelona
	3: www.upf.edu/web/taln
	4: Universitat Pompeu Fabra
	16: Comprendre els temes que tracten les publicacions científiques és un problema que rep l’atenció de la investigació en Processament del Llenguatge Natural des de fa més de vint anys. Amb aquesta motivació, diverses iniciatives han intentat simplificar la complexitat i extreure coneixement de les produccions científiques mitjançant l'ús de tecnologies del llenguatge sobre el seu contingut textual, amb propostes que van des del resum automàtic de texts, el reconeixement d'entitats, l’extracció de relacions, la resposta automàtica de preguntes, fins a la classificació automàtica de text. El text en llenguatge natural és una font d'informació extremadament rica, tot i que extreure'n coneixements o coneixements pot requerir molt de temps i un enorme repte a causa de la seva naturalesa no estructurada.

Les fonts de dades sobre ciència i tecnologia estan creixent en nombre, dimensió, cobertura, qualitat i riquesa de dades. Els governs i els organismes públics estan obrint les dades de les seves polítiques de ciència i innovació, vinculant els projectes individuals als seus resultats científics, tecnològics i socioeconòmics. A més, les dades relacionades amb la demanda pública com la contractació pública, la contractació d'innovació i els documents de planificació de polítiques  (relacionats amb reptes socials, d’impuls a tecnologies o de transformació de les pràctiques sectorials) són cada cop més accessibles. Els textos relacionats amb aquestes dades contenen una gran quantitat d'informació textual que detalla els reptes actuals, els avenços proposats o demostrats, les tecnologies usades i l'impacte previst del procés de recerca i innovació. 

La investigació en el camp del Processament del Llenguatge Natural ha avançat molt ràpidament durant els darrers anys. La incorporació de tècniques basades en aprenentatge profund i l’aparició dels models pre-entrenats del llenguatge d’última generació (com BERT, GPT i els seus successors) han canviat les regles del joc en pocs anys. Aquests avenços han permès reduir els esforços d’enginyeria de característiques, entrenant sistemes més generalitzables, millorant el rendiment i reduint la necessitat de recursos computacionals. L’aplicació d’aquestes tècniques també ha tingut especial importància/rellevància en documents de literatura científica o patents, i fins i tot en dominis específics, com el biomèdic o clínic. Aquest tipus de documents de caràcter cientificotècnic presenten un conjunt de reptes i dificultats específiques a causa de la seva complexitat, que es tradueixen en la dificultat de cobrir conceptes específics propis de cada domini, desambiguació d’acrònims o identificació de negacions, entre d’altres.

Amb aquest objectiu, SIRIS Academic i la Universitat Pompeu Fabra proposen la creació d’una plaça de Doctorat Industrial per a l’exploració i desenvolupament de metodologies de processament del llenguatge natural i aprenentatge automàtic per al per mapatge d’activitats de ciència, tecnologia i innovació en diferents dominis, sobre registres textuals heterogenis obtinguts de diferents repositoris (com publicacions científiques, projectes de recerca, patents, notícies o xarxes socials). Els sistemes a desenvolupar hauran d’enfrontar-se a dominis emergents i sense una definició clara, a reptes de la societat o a temàtiques des d’una perspectiva de cadena de valor, per a classificar activitats d’R+D+I que responen a aquests camps i assignar aquestes categories a unitats de text com ara frases, paràgrafs o documents.

	17: Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
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	1: Grau en Enginyeria Informàtica. Màster en Processament del Llenguatge Natural o Lingüística Computacional.
	2: Català
Castellà
Anglès
	3: Experiència professional necessària en ciència de dades i aplicacions relacionades amb la mineria de textos. 
	4: Experiència amb classificació textual, coneixement de tasques de classificació semisupervisades, experiència amb bases de dades relacionades amb el món de la ciència, tecnologia i innovació, com Scopus, Microsoft Academic Graph, Cordis i bbdd del European Patent Office, i altres. Llenguatges següents: Python, SQL. Llibreries NLTK, Spacy, Scikit-learn, Huggingface.
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