PROGRAMA

DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL DO PERSOAL INVESTIGADOR

Curso online:

Formación executiva
para PERSOAL INVESTIGADOR
POSDOUTORAL
Xuño e xullo de 2022

A Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia, en
colaboración coa Fundación Barrié, organiza o curso
«Formación executiva para persoal investigador posdoutoral».
Esta actividade enmárcase no Programa Ignicia Transferencia
de Coñecemento, nas actuacións orientadas a impulsar o
desenvolvemento profesional do persoal investigador.
O propósito desta formación gratuíta é capacitar e orientar a
20 participantes en coñecementos e competencias
relacionados coa comercialización de resultados de
investigación, así como na promoción e xestión de spin-offs.
Cunha duración total de 60 horas, distribuídas en 15 sesións,
o curso desenvolverase entre xuño e xullo de 2022 en horario
de mañá. O programa estrutúrase en 3 módulos: «Formación
executiva para persoal investigador senior», que será
impartido íntegramente en inglés; «Aspectos legais da
constitución e crecemento de proxectos de base tecnolóxica»
e «Elementos fundamentais para a creación de spin-offs».

Formación executiva para PERSOAL INVESTIGADOR POSDOUTORAL

Curso online: Xuño e xullo de 2022
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Dirección estratéxica
Xestión de operacións e recursos
Xestión de proxectos
Xestión da innovación
Emprendemento e intraemprendemento
Aspectos legais e ﬁnanceiros da creación dunha spin-off
Posta en marcha e xestión dun negocio de éxito
Xestión de grupos de interese
Marketing e comunicación
Habilidades de presentación
Liderado e xestión do cambio

Axenda
* O contido será impartido
integramente en inglés

Módulo 1. Formación executiva para
persoal investigador senior
Entidade formadora: Oxentia
Horario: De 10.00 a 14.00 h
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Sesión 1: 7 de xuño
Sesión 2: 9 de xuño
Sesión 3: 10 de xuño
Sesión 4: 14 de xuño
Sesión 5: 15 de xuño
Sesión 6: 16 de xuño
Sesión 7: 21 de xuño
Sesión 8: 22 de xuño
Sesión 9: 23 de xuño

Módulo 2. Aspectos legais da constitución e
crecemento de proxectos de base tecnolóxica
Entidade formadora: DWF-RCD
Horario: De 11.00 a 14.00 h

/ Sesión 10: 28 de xuño
/ Sesión 11: 29 de xuño
/ Sesión 12: 30 de xuño

Módulo 3. Elementos fundamentais para a
creación de spin-offs
Formador: Santiago López González
Horario: De 11.00 a 14.00 h

/ Sesión 13: 5 de xullo
/ Sesión 14: 6 de xullo
/ Sesión 15: 7 de xullo
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Formación executiva para PERSOAL INVESTIGADOR POSDOUTORAL

Requisitos de participación
Persoal investigador posdoutoral
Acreditar un nivel mínimo de inglés B2

Número de prazas
20

Contacto
981 957 012
programacion.centros.gain@xunta.gal

Inscrición
Ata o día 3 de xuño ás 10.00 h
a través do formulario dispoñible na web do programa

Curso online: Xuño e xullo de 2022

