
BECA DE PROJECTE

ROMANENTS PROJECTES SR. PERE SEGARRA

TASQUES FORMATIVES DE LA BECA

La persona becada participarà en estudis de recerca i activitats formadores relacionades amb l''''emprenedoria i la creació
d''''empreses.
Cal experiència en aspectes relacionats amb l''''emprenedoria.
Expertesa en comunicació, ser capaç de presentar en públic els resultats obtinguts.
Ser capaç de treballar amb bases de dades (WoS, Scopus, Datastream, Sabi, etc.) per a l''''obtenció de les dades
necessàries per als estudis i per obtenir les fonts de coneixement adequades.
Conèixer metodologies d''''anàlisis qualitatiu i quantitatiu.
Ser capaç de dissenyar enquestes en profunditat i enquestes massives.

COMPETÈNCIES ASSOCIADES A LES TASQUES FORMATIVES

COMPETÈNCIES TRANSVERALS:
-Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
-Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
-Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat dinnovació.
COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:
-Integrar els coneixements adequats per dissenyar, analitzar i planificar el pla dempresa.
-Dominar els mètodes i instruments bàsics per a l''''anàlisi de la realitat empresarial.
-Transferir els coneixements teòrics sobre diferents aspectes de l''''empresa (organització, R+D, creixement, etc.) al disseny
pràctic de models eficients d''''organització empresarial.
-Desenvolupar habilitats professionals (lideratge, negociació, comunicació, etc.) que capacitin l''''estudiant per a l''''exercici de
tasques de coordinació d''''equips en empreses.
-Desenvolupar estratègies per dirigir empreses i les seves àrees funcionals de forma competitiva i eficient.

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA

Estudiants de doctorat Econòmiques

REQUISITS

Tenir un nivell alt en anglès.
Tenir un nivell correcte de castellà i català
Disposar de titulació de màster i estar cursant actualment un doctorat o havent obtingut recentment el títol de doctorat en el
perfil "Economia i Empresa"

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA

Nº de beques:  1

Retribució bruta mensual:  355.6 €

Hores setmanals:  15:00 h

Data inici:  15/07/2021              Data final:  15/12/2021              (durada màxima: 12 mesos)

Ubicació desenvolupament:  Càtedra d''''Emprenedoria de la URV - Facultat de Economia i Empresa - Reus

Perfil d'Activitat URV: 7. Activitat de gestió.

9.1. Àmbit de docència virtual.

EPI's:  No

Correu electrònic on rebre els Cv's:  xavier.camara@urv.cat

Data límit recepció Cv's:  11/07/2021

Data: 08/07/2021
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