PRIMER TRIMESTRE
FORMACIÓ PER A DOCTORANDS - CÍCLIKS
Curs acadèmic 2017 -2018
CÍCLIKS és un programa de formació adreçat als estudiants de doctorat de
la UPF que inclou cursos per a l'impuls de la recerca i el desenvolupament
professional. El programa està organitzat pel CLIK en col·laboració amb
l’Escola de Doctorat.

ACCIÓ FORMATIVA

DATES

PONENT

From Draft to Submission: Publishing an
Article or Book Chapter in English

20 d'octubre i 17 de
novembre del 2017

Susan
Frekko

How to design a scientific poster that is
communicatively effective

1 de desembre del 2017

Jaume Fatjó

12 de desembre del 2017

OEPM
(Oficina de
patents i
marques)

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

SEGON TRIMESTRE
FORMACIÓ PER A DOCTORANDS
Curs acadèmic 2017 -2018

ACCIÓ FORMATIVA

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

DATES

PONENT

14,15,22 març 2018

Emma
Rodero

CÍCLIKS per a doctorands de Biomedicina
L'any 2018, Intervals del PRBB i CÍCLIKS s'han unit per oferir cursos
d'escriptura científica exclusivament per a estudiants de doctorat matriculats al
programa de doctorat de la UPF Biomedicina. Aquesta iniciativa està dissenyada
per permetre a tots els estudiants de doctorat assistir a un curs de redacció
durant els seus estudis de doctorat.
Hi haurà un total de 6 edicions de curs celebrades durant tot l'any (2 per
trimestre) i els estudiants de doctorat, amb una prioritat de segon any, podran
assistir a qualsevol edició. Tot i que els cursos tenen diferents títols i
professors, els materials i el pla d'estudis són similars.
ACCIÓ FORMATIVA

Write it clearly: fundamentals of good
scientific writing

The craft of the scientific research article

DATES

30th January, 1st, 6th &
8th February 2018

26th February, 5th, 12th
& 19th March 2018

PONENT

Carolyn
Newey
Susan
Frekko

TERCER TRIMESTRE
FORMACIÓ PER A DOCTORANDS - CÍCLIKS
Curs acadèmic 2017 -2018
ACCIÓ FORMATIVA
Making research gender-sensitive (social
and human sciences)
Making research gender-sensitive (science
and technology)

DATES
16/05/18

Anul·lat

PONENT
Tània Verge
Gema
Revuelta

CÍCLIKS per a doctorands de Biomedicina
ACCIÓ FORMATIVA

Write it clearly: fundamentals of good
scientific writing
The craft of the scientific research article

DATES

PONENT

8,10,15 y 17 de mayo

Carolyn
Newey

2,4,9 y 11 de julio

Susan
Frekko

