PROGRAMA
CÍCLIKS

De les hipòtesis a les conclusions, de les
conclusions a noves hipòtesis. La recerca és
cíclica; l'aprenentatge de l'investigador,
també.

CÍCLIKS és un programa de formació destinat als estudiants
de doctorat de la UPF, que ofereix una sèrie de cursos
periòdics per a l'impuls de la seva recerca i el seu
desenvolupament professional.
CÍCLIKS vol ser un suport innovador i inspirador, una eina de
complement i millora per mantenir els nous investigadors into
the loop.
CÍCLIKS, organitzat pel CLIK i en col·laboració amb l’Escola de

Doctorat, proposa treballar competències al llarg del curs
acadèmic.

Objectius
El Programa CÍCLIKS és una proposta del Centre per a la Innovació en
Aprenentatge i Coneixement (CLIK) i l’Escola de Doctorat de la UPF que
ofereix un conjunt d’activitats formatives que es realitzen en paral·lel a
l’elaboració de la tesi doctoral, de caràcter transversal i dirigides a l’estudiant
de qualsevol dels 9 programes de doctorat de la UPF. Té com a objectiu
complementar la seva activitat com a investigador i ajudar al
desenvolupament de la seva carrera professional.
La formació de l’estudiant comprèn formació comuna a tots els programes de
doctorat (a través del programa CÍCLIKS) i específica, pròpia del camp
d’estudi (sota criteri i demanda del coordinador del programa).
El Programa CÍCLIKS s’adreça als futurs doctors i doctores per a
facilitar l’adquisició de competències en els àmbits:
•
•
•
•

Del desenvolupament de la carrera professional
De la comunicació científica, oral i escrita, des de la publicació i difusió
en mitjans especialitzats, a la divulgació al públic en general.
De la competència digital
De la transferència del coneixement, a nivell científic, docent i social

Aquest programa formatiu permet establir un punt de trobada per als
doctorands i doctorandes de totes les àrees científiques de la UPF, tot obrint
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la porta a futures interaccions interdisciplinàries i a l’impuls de dinàmiques de
networking.
El Programa CÍCLIKS es defineix per les següents característiques:
•
•
•
•
•

Gratuït
Majoritàriament en llengua anglesa
Format presencial
Certificat d’assistència (assistència mínima del 80% de les sessions)
Política de cancel·lació

Accions formatives del curs acadèmic 2017-2018
Acció formativa
1r
Trimestre

Data

Formador/a

From Draft to Submission: Octubre i Susan Frekko
Publishing an Article or Book novembre
Chapter in English
2017
How to design a scientific poster Desembre
that is communicatively effective 2017

Jaume Fatjó

Cómo aprovechar la información Desembre
de las patentes para no duplicar 2017
esfuerzos en la investigación (*)

OEPM (Oficina
Espanyola de
Patents
i
Marques)
Emma Rodero
(UPF)

2n
trimestre

Oral communication of scientific Març 2018
content. Keys for communicating
your research effectively.

3r
trimestre

Elaboració
acadèmic

d’un

CV

laboral

i

Identitat digital
(*) Obert a tot el PDI de la UPF

Més informació i inscripcions a la web del CLIK.
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Aquest programa CÍCLIKS s’engloba dins de la resta de formació que s’ofereix
a la UPF i en la que l’estudiant de doctorat hi pot participar.

CÍCLIKS
Formació
específica per
doctorands

PRBB Intervals &
CLIK

CLIK
Formació del PDI
• Inicial (Programa FIDU)
• Contínua

Biblioteca/CRAI
Formació
Competència
Digital

a) Col·laboració “PRBB Intervals Programme” i CLIK
El “PRBB Intervals Programme” té com a objectiu proporcionar una educació
innovadora i interdisciplinària; facilitar la creació de comunitats tot
proporcionant oportunitats de creació de xarxes; i contribuir a promoure una
cultura de bona pràctica científica al llarg del PRBB.
Des de fa 8 anys s’ofereixen cursos en diferents àrees a tota la comunitat
científica del PRBB, incloent els estudiants de doctorat del Departament de
Ciències Experimentals i de la Salut (CEXS) de la UPF. Els cursos més
demandats són aquells sobre “Scientific Writing” i “Oral Presentation Skills”.
Aquest any, el CLIK col·labora en el curs “Scientific Writing” dirigit als
estudiants de doctorat del departament de CEXS de la UPF, per tal d’oferir
més places, ja que en anys anteriors havien quedat molts estudiants en llista
d’espera.
El CLIK hi col·labora oferint 2 edicions durant els mesos de juny i setembre.

b) Formació Inicial: FIDU
El CLIK ofereix cada any el programa FIDU (Formació Inicial en Docència
Universitària) amb l’objectiu de proporcionar formació bàsica en docència al
professorat de la Universitat, d'acord amb els paradigmes docents que marca
l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES).
Aquest programa formatiu va dirigit a professorat novell i de nova
incorporació, i també a investigadors de la UPF amb contracte vigent que
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estiguin cursant un postgrau (màster o doctorat) o que s'hagin doctorat en els
darrers tres anys.

c) Formació contínua
Al marge del programa FIDU, l’oferta del CLIK s’estén a un seguit d’activitats
de desenvolupament professional del professorat dins del programa de
Formació Contínua. Aquest programa té una difusió trimestral i va dirigit a tot
el personal docent i investigador de la UPF.
Dins de la programació poden haver-hi determinades accions que són
d’especial interès per als estudiants de doctorat. En aquest cas, el CLIK fa
una difusió entre el col·lectiu d’estudiants de doctorat perquè hi puguin
assistir de forma gratuïta.

c) Competència digital
La Biblioteca/CRAI UPF imparteix sessions de formació en Competència Digital
als diferents programes de doctorat. La formació en competència digital té
com a objectiu que els estudiants adquireixin els coneixements i habilitats
necessaris en l'ús de les tecnologies i dels recursos d'informació per al
correcte desenvolupament de la seva activitat acadèmica.
Les sessions s'acorden amb els directors i/o coordinadors de cada un dels
programes de doctorat i es porten a terme al llarg del curs amb el calendari i
els continguts que es concreten entre les dues parts.

Informe
Un cop finalitzades totes les accions formatives organitzades dins del
Programa CÍCLIKS, es realitzarà un informe de participació, satisfacció i
aplicabilitat que ha tingut el programa formatiu envers els estudiants de
doctorat. Les dades quantitatives s’extrauran dels informes de satisfacció que
s’envien als participants al finalitzar cada acció formativa.
Aquest informe s’enviarà a la direcció de l’Escola de Doctorat i al Vicerectorat
de Projectes d’Innovació, i es publicarà a la web del CLIK
(https://www.upf.edu/web/clik).
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