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UIC Barcelona i Telanto acorden investigar la 

transferència de coneixement entre universitat i 

empresa 

La Universitat internacional de Catalunya i l’empresa tecnològica Telanto signen 
un conveni per fer un projecte de doctorat industrial que investigarà la 
transferència de coneixement entre el món acadèmic universitari i les empreses 
 

Barcelona, 26 de maig de 2020.- El Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de 
Catalunya ha concedit un nou ajut sota la modalitat de cofinançament a UIC Barcelona. 
Es tracta d'un projecte entre la Universitat i l'empresa tecnològica Telanto, que investiga 
la transferència de coneixement entre el món acadèmic universitari i les empreses. El 
doctorat està dirigit per la professora de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials, 
Jasmina Berbegal i la degana de la mateixa Facultat, Marta Mas. 

Durant els tres anys de duració del doctorat, l'empresa barcelonina Telanto, que es 
dedica a connectar universitats i empreses de tot el món amb una metodologia 
d'aprenentatge digital basada en la solució de reptes empresarials reals, posarà a 
disposició de UIC Barcelona la seva plataforma per tal que es pugui integrar en diferents 
assignatures de qualsevol curs i grau. D'aquesta manera, els estudiants s'enfrontaran a 
problemes empresarials pràctics i augmentaran els seus coneixements, les empreses 
es podran beneficiar del talent i les solucions dels alumnes i la Universitat podrà enriquir 
els seus plans d'estudi tenint en compte les necessitats reals del sector. 

El projecte, realitzat per la doctoranda Eva Bozilovic Schrack, centra la recerca en 
l'avaluació empírica de l'efecte de la col·laboració de tots els agents que participin en el 
procés, com els estudiants, els professors, les empreses i la Universitat, amb l'objectiu 
d'analitzar les aportacions d'aquesta metodologia en el sistema acadèmic. 
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Sobre UIC Barcelona 

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) va néixer l’any 1997 amb l’objectiu 
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d’oferir una formació universitària de qualitat i promoure la recerca com a servei a la societat. 
Lligada al món empresarial i amb un marcat caràcter internacional, imparteix setze graus, una 
trentena de dobles titulacions internacionals i una àmplia oferta de programes de postgrau als 
seus dos campus, situats a Barcelona i Sant Cugat. 

Sobre Telanto 

El núvol acadèmic de negocis de TELANTO digitalitza la col·laboració entre empresa i universitat  
a partir de la resolució per part dels estudiants de problemes reals del mercat actual. Les 
empreses proporcionen reptes reals a la cerca d’idees creatives i la capacitat de contractar 
talents destacats. La comunitat d’estudiants resol aquests reptes amb l’objectiu de guanyar 
experiència, crèdits i oportunitats laborals. Professors de més de 750 universitats participen en 
més de 8.000 reptes d’empreses de 27 països, entre les quals es troben: Adidas, Allianz, BASF, 
Bayer, Baxter, Bosch, Boehringer Ingelheim, CaixaBank, Conrad Electronics, Daimler, 
Duvenbeck, General Electric, Hewlett Packard, Invesco, Novartis, ODDO-BHF, SAP, Sabadell 
Seguros, Bank Bank, Syngenta, TEKADA, Unileve, entre altres. 

 

 


