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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’EMPRESA

→ NOM DE L’EMPRESA →  CIF 

→ REPRESENTANT LEGAL DE L’EMPRESA

→ RESPONSABLE DEL PROJECTE A L’EMPRESA

→ ADREÇA ELECTRÒNICA → TELÈFON

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

→ CODI POSTAL → POBLACIÓ → PÀGINA WEB

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

→ SECTOR 2  (OPCIONAL) 

→ SECTOR 1
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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
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 dóna 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 desig-
nada per l’empresa.
→ 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 

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

→ NOMBRE DE CRÈDITS I NOTA MITJANA 
DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC DE GRAU O 
EQUIVALENT (ESCALA 1 a 10)

→ NOMBRE DE CRÈDITS I NOTA MITJANA 
DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC 
DE MÀSTER (ESCALA 1 A 10)

→ 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

→
→
→
→
→
→
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A EMPLENAR PEL CANDIDAT
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.

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

_________________, ____ de ____________________ de ____

Dipòsit Legal B-9413-2014

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades facilitades per les persones sol·licitants seran tractades per l’AGAUR en els termes següents:

Responsable. AGAUR – CIF Q0801117C – Passeig Lluís Companys 23, 08010, Barcelona –lopd.agaur@gencat.cat.

Delegat Protecció Dades. Microlab Hard - c/ Santiago Rusiñol 8, 08750 Molins de Rei – agaur@dpo.microlabhard.es

Finalitat. Remetre la seva candidatura a l’empresa i Universitat impulsores del Projecte de Recerca al qual s’hagi inscrit per, si s’escau, gestionar l’ajut per a la seva contractació dintre del període establert en 

la convocatòria de Doctorats Industrials, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu relatiu a la protecció de dades de caràcter personal i la LO 3/2018, de 5 de desembre, de 

Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals.

Legitimació. El compliment d’una obligació legal i l’exercici de poders públics conferits al Responsable.

Conservació de les dades. Les seves dades es conservaran d’acord amb els terminis establerts al marc normatiu regulador dels serveis de gestió d’ajuts de l’AGAUR i en la normativa d’arxius aplicable. 

Drets. En qualsevol moment, pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat 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 impulsores del Projecte de Recerca per a la valoració de la seva candidatura, Departament d’Empresa i Coneixement al qual es troba adscrit l’AGAUR amb l’objectiu de 

exercir les funcions de control, avaluació i direcció al respecte de la gestió de l’AGAUR. Entitats de l’àmbit públic o privat en cas que resulti totalment necessari i estigui previst a la convocatòria per a la 

correcta resolució de la mateixa. Sempre que existeixi obligació legal. 

A EMPLENAR PEL CANDIDAT

Procediment de soŀlicitud de participació:
Enviament electrònic d'una còpia  signada  a la bústia de correu del Pla de Doctorats Industrials: doctorats.industrials.sur@gencat.cat
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	reset: 
	01: 
	1: Disseny d’un mètode integral de planificació estratègica i desplegament de projectes de transformació digital per a museus de ciències naturals.
	2: 
	3: [PE6 Computer Science and Informatics]
	4: [SH5 Cultures and Cultural Production]
	17: Si
	18: Off
	19: CONSORCI MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE BARCELONA
	5: 
	6: LAIA COLLADO
	7: 
	8: EULÀLIA GARCIA FRANQUESA
	9: 
	10: 
	11: 93 
	12: Passeig Picasso s/n. Castell dels Tres Dragons. Parc de la Ciutadella
	13: 08003
	14: BARCELONA
	15: https://museuciencies.cat/
	16: El Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB) és una institució amb més de 140 anys d’història que conserva un patrimoni de més de tres milions d’exemplars en els àmbits de la mineralogia, la petrologia, la paleontologia, la zoologia i la botànica (Institut Botànic de Barcelona).Generem i compartim coneixement sobre la diversitat i l’evolució del món natural, amb el propòsit de contribuir a conservar-lo i de crear una societat més informada, connectada i responsable amb la natura. Ho fem mitjançant la preservació d’unes col·leccions que són testimoni material del patrimoni natural de Catalunya, la recerca de la diversitat biològica i geològica, i unes experiències que estimulen l’exploració, l’aprenentatge, l’estimació, el gaudi, el diàleg i la participació entre el públic més ampli possible.El 2009 s'inicia la visualització de les col·leccions al portal Bioexplora (https://www.bioexplora.cat/) del web del Museu. Des d'aleshores s'han anat engrandint i augmentant les aplicacions informàtiques a través de les quals consultar el fons patrimonial des de diferents vessants: catàleg d'espècimens, descripció de col·leccions, consulta a partir de cerques geogràfiques i temporals, persones protagonistes, catàleg 3D, catàleg d'espècimens TIPUS, etc. Bioexplora, que allotja també totes les publicacions que edita el Museu, inclou des de fa poc, un nou projecte que agrega bases de dades patrimonials, de les col·leccions de ciències naturals i dels documents bibliogràfics, d'arxiu i altres.La publicació de les dades del fons patrimonial reposa en els criteris d'accessibilitat i transparència, inherent a les administracions públiques, té per objectiu posar a disposició de la comunitat científica les dades de bio i geo diversitat, promoure el coneixement científic que es deriva de l'estudi de totes aquestes dades i difondre'l a la ciutadania, a través de les xarxes socials.L'emprenedoria digital del MCNB l’ha situat en un lloc destacat en el món dels museus, en el que s’han donat a conèixer els resultats diverses vegades. Pel que fa a Catalunya el MCNB és el museu de referència, capçalera, de la recentment creada Xarxa Temàtica dels Museus de Ciències Naturals de Catalunya dins el desenvolupament del Pla de Museus.

	02: 
	1: Off
	13: Off
	14: Si
	5: 2017-SGR-1749
	6: Information Modeling and Processing (IMP)
	7: JOAN ANTONI PASTOR COLLADO
	8: 
	9: DEPT. D'ENGINYERIA DE SERVEIS I SISTEMES D'INFORMACIÓ (ESSI-UPC)
	10: 
	11: 
	12: Dept. ESSI, Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB-UPC), Campus Diagonal Nord, Edifici Ω.  c/ Jordi Girona, 1-3.
	15: 08034
	2: BARCELONA
	3: www.essi.upc.edu
	4: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC BarcelonaTech)
	16: A partir de l'experiència i del coneixement del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB) sobre les circumstàncies particulars dels museus de l'àmbit temàtic específic de les ciències naturals, i a partir del coneixement especialitzat del grup de recerca IMP de la UPC sobre sistemes d’informació, transformació digital i la seva planificació, es tracta de dissenyar i provar un nou mètode ben fonamentat, adaptat, sistemàtic i pràctic, per a planificar i desplegar la transformació digital futura del propi MCNB i d'altres museus de ciències naturals similars, sense excloure possibilitats d’aplicació a museus d'altres àmbits.Recentment, la innovació digital està arribant amb força també al mon museístic, on són els museus de ciències naturals els que solen figurar com a capdavanters, gràcies a l’esperada explotació científica dels seus fons, entre d'altres raons. A casa nostra, el MCNB és reconegut com un dels referents locals al respecte, alhora que també està relacionat internacionalment amb altres museus afins, participant activament en esdeveniments i projectes del seu àmbit. Per això el MCNB pot contribuir significativament al bastiment d’un nou mètode d'orientació proactiva de planificació estratègica de transformació digital museística que incorpori, de forma sistemàtica, els diversos tipus d'innovació digital que ja s'estan experimentant, tenint en compte l’itinerari seguit per museus de referència de la resta del món, tant de ciències naturals com d’altra mena.  Això coincideix amb l’aposta de la UPC per l’obertura a la col·laboració interdisciplinària amb indústries culturals i creatives, i en general a les ciències humanes i socials, amb projectes i col·laboracions institucionals com l’UPC-Arts, el Hub-Artech o el futur programa S+T+Arts.La planificació i el desplegament estratègics de la transformació digital a través de nous sistemes i tecnologies d'informació ha estat estudiada i aplicada durant les darreres dècades en àmbits empresarials més convencionals, i en algunes organitzacions públiques de caire administratiu. Per contra, molt poc s’ha aplicat i estudiat sobre el tema pel cas d’altres tipus d’organitzacions, de caire més cultural i social, com és el cas dels museus. A partir d'això, existeixen mètodes de planificació estratègica de sistemes i tecnologies d’informació, algun dels quals dissenyat i utilitzat a diversos programes formatius de la UPC, que són un bon punt de partida per a encetar la seva anàlisi, actualització, adaptació i eventual extensió a les circumstàncies específiques de museus com el MCNB.Per altra banda, la recerca més recent en sistemes d'informació ha generat noves eines de potencial utilitat, degudament encaixades, per a la més efectiva planificació estratègica de projectes de transformació digital, eines que encara no han estat integrades amb els mètodes anteriors. D'entre aquestes eines podem destacar els esquemes d’enginyeria i gestió de serveis, els models de maduresa competencial i les arquitectures d’empresa. Especialment aquestes darreres estan resultant molt útils per a plantejar, dissenyar, desplegar i evolucionar de forma consistent totes les capes implicades a qualsevol servei mínimament complex: processos de treball, aplicacions digitals, models de dades, així com les tecnologies d'informació subjacents. En aquest sentit, l’orientació a serveis i l'aposta històrica del MCNB pels estàndards del seu àmbit, poden resultar de molta utilitat per al projecte plantejat. També, l’activitat de formació i recerca prèvia de la UPC en l’ús de les dites eines pot ajudar a integrar-les com a ingredients del futur mètode.Per tant, es persegueix acabar disposant d'un mètode marca "MCNB-UPC", ja que haurà estat dissenyat, provat i impulsat des del MCNB i la UPC, de suport sistemàtic però pràctic a tot un procés de transformació digital estratègica específicament pensat per les circumstàncies dels museus de ciències naturals, tant pels més petits i propers com per d’altres d’internacionals.  En aquest sentit, aquest mètode el podrà fer servir el MCNB per a recolzar la xarxa de museus de la que n'és centre de referència, i la UPC per a enriquir la seva formació i recerca en el tema. Conjuntament, el MCNB i la UPC podran esgrimir el resultats del projecte com a eina per a promoure de la transformació digital ben fonamentada en benefici de la modernització i la innovació dels serveis respectius que ofereixen, amb especial atenció a la recerca i l’educació de les noves generacions, acostumades als mitjans digitals i amb altes expectatives sobre la seva utilització arreu.Fent-ho a través del programa de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya, el MCNB i la UPC també volen recolzar aquest programa des de la perspectiva integradora del mon la ciència, l’enginyeria i la tecnologia amb el de la cultura, les humanitats i les ciències socials, així com reforçar el rol del MCNB i la UPC com a entitats impulsores a casa nostra de la innovació tecnològica, cultural i social. El compromís de recerca, de publicació acadèmica, de difusió i de formació que implica un projecte com aquest també motiva al MCNB i a la UPC, que comparteixen aquestes activitats entre les pròpies i més importants de la seva missió.
	17: Educació en Enginyeria, Ciències i Tecnologia

	03: 
	1: Grau o titulació equivalent (llicenciatura o enginyeria superior) en Informàtica, Computació o Enginyeria Industrial. Estudis a nivell de màster o postgrau en administració d'empreses, innovació digital, transformació digital o afins.
	2: Anglès (elevat),Castellà (suficient),Català (suficient).
	3: Currículum laboral suficient (ie. més enllà de pràctiques externes universitàries) en empreses o institucions públiques, preferiblement d'àmbits tecnològics, i amb experiències properes als sistemes i tecnologies d'informació, com a usuari avançat, desenvolupador o gestor de projectes. Es prefereix candidat de perfil semi-sènior amb una mínima experiència, a joves de primera incorporació laboral.
	4: + Es valorarà l'actitud proactiva demostrada pel candidat, a partir del seu currículum acadèmic formatiu i de les seves experiències laborals prèvies, així com el seu interès i formació prèvia rellevant pel tema del projecte plantejat. + Més enllà del perfil especificat, acadèmic i professional, no hi ha preferències d'origen, edat o gènere, però sí que es valorarà l'actitud empàtica del candidat en relació al domini museístic on es planteja el projecte, així com les circumstàncies culturals i idiomàtiques de les institucions promotores. En aquest sentit, s'espera un nivell idiomàtic elevat d'anglès, i un nivell suficient de castellà i català, des del primer moment de la contractació.+ Es consideraran candidats sense experiència laboral, quan el currículum mostri suficient activitat cultural o social.

	BLOQUEJAR: 
	02: 

	04: 
	1: 
	2: 
	4: 
	3: 
	6: 
	7: 
	5: 
	8: 
	9A: 
	9B: 
	10A: 
	10B: 
	12: 
	11: 
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 
	17: 
	18: 

	Sector: [Turisme, oci i restauració]
	Sector2: [Indiqueu un sector de la llista]


