18 de març de 2015. Edifici Històric de la UB. Places limitades
Inscripció gratuïta: www.ub.edu/ice/mat/index-horitzons.html
PRESENTACIÓ
El proper 18 de març us convidem a participar en unespai de debat, formació i intercanvi
d’experiències entorn de l’impacte, els indicadors, la transferència i la innovació en els diversos
aspectes que envolten la recerca en ciències socials i humanitats. Experts externs impartiran
ponències i es faran tallers en els quals es presentaran els primers resultats del treball de la
Comissió Tècnica de Valorització de la Recerca i la Transferència de coneixement en Ciències
Socials i Humanitats de la UB (formada per professorat investigador i tècnics especialitzats).

DESTINATARIS
La Jornada és oberta a tota la comunitat universitària, però s’adreça especialment als agents
implicats en la recerca en ciències socials i humanitats: investigadors en formació, PDI, PAS
vinculat a la recerca, responsables de grups de recerca, departaments, facultats, instituts i
observatoris, etc.

PONENTS EXTERNS
Dr. David Pérez, Universitat Autònoma de Barcelona
Doctor en Ciències Socials en l’àrea d’economia. Actualment és professor del Departament
d’Economia i Història Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva recerca es
centra en les àrees de la teoria de jocs, els contractes i incentius, economia i innovació, i
organització industrial. Amb una llarga trajectòria com a investigador, ha estat reconegut per
institucions d’àmbit català, estatal i europeu. Així mateix ha estat vinculat a diverses revistes
especialitzades i comitès científics de l’àmbit de l’economia.
Dr. Guillermo Dorronsoro, Universitat de Deusto
Doctor en Enginyeria industria. Actualment és degà de la Deusto Business School, i fins fa poc ha
estat vicepresident executiu d’IK4, una aliança de centres tecnològics del País Basc. Ha estat també
professor a la Universitat del País Basc i ara ho és a la Universitat de Deusto (gestió de la innovació
en empreses i institucions). La seva trajectòria professional en l’àmbit empresarial ha estat sempre
vinculada a la innovació i les tecnologies. Participa de manera habitual com a ponent en actes
centrats en gestió de la innovació i el sistema de ciència i tecnologia, i com a expert avaluador en
programes estatals i europeus.

PROGRAMA: MATÍ
Activitat reconeguda per
l’ICE

9.00h

Acreditació dels assistents

9.30h

Inauguració de l’acte i presentació dels tallers
Dr. Enric I. Canela, vicerector de Política Científica
Dr. Gaspar Coll, comissionat per al Parc i l’impuls científic
de les Humanitats i les Ciències Socials
Dr. Antoni Sans, director de l’ICE
Sra. M. Carme Verdaguer, directora general de l’FBG

Contacte amb
l’organització:
Comissionat per al Parc i
l’impuls científic de les
Humanitats i les Ciències
Socials

10.15h

Ponència: «Evaluación y transferencia del conocimiento
en las ciencias sociales y las humanidades»
Dr. David Pérez, UAB

11.30h

Pausa – cafè

dr-parchcs@ub.edu

12.00h

Taller I: «Producció científica: impacte i estratègies
per als investigadors i les investigadores de la UB»*
Coordinació: Dra. Marta Segarra, UB

Ubicació
Aula Magna
Edifici Històric de la UB
Gran Via de les Corts
Catalanes, 585
Barcelona

suport.parchcs@ub.edu
(Sr. Albert Gili)

«Principals rànquings d’universitats i com se situa la UB»
Sr. Carles Viladiu, UB

www.ub.edu/minerva

«Valoració de la producció científica en el PDA»
Dr. Josep Maria Fullola i Dr. Artur Parcerisa, UB
Debat
«Estratègies per la disseminació de la recerca»
Dr. Ángel Borrego, UB
«Impactes de la recerca. Una aproximació pràctica»
Dra. Marta Soler, UB
Debat
Síntesi i conclusions del taller
*Tallers simultanis sobre PDA i sobre rànquings agrupats en un
taller únic. Indiqueu qualsevol dels dos al formulari d’inscripció
14.00h

Pausa per dinar

Activitat reconeguda per
l’ICE

PROGRAMA: TARDA

Ubicació
Aula Magna de
l’Edifici Històric de la UB.
Gran Via de les Corts
Catalanes, 585, Barcelona

15.30h

Taller II: «Transferir és una oportunitat»
Coordinació: Dr. Joan Guàrdia, UB
Ponents:
Dra. Teresa Sordé, UAB

Contacte organització
Comissionat per al Parc i
l’impuls científic de les
Humanitats i les Ciències
Socials

Dra. Anna Villarroya, UB
Sra. Meritxell Antón, UB
Dra. Maria Feliu, UB
Sra. Gemma Cardona, UB

dr-parchcs@ub.edu
suport.parchcs@ub.edu

Sr. Alejandro Forero, UB
17.30h

Pausa – cafè

17.45h

Conferència: «La importancia de generar y transferir
conocimiento humanístico en el siglo XXI»
Dr. Guillermo Dorronsoro, UD

18.45h

Conclusions i cloenda
Dr. Enric I. Canela, vicerector de Política Científica
Dr. Gaspar Coll, comissionat per al Parc i l’impuls científic
de les Humanitats i les Ciències Socials

