
 

 
 

 
 
 
 

  
 

Un món més enllà de l'acadèmia:  
perspectives professionals en el sector biomèdic 
 
Dijous, 23 de maig de 2013 
Hora: de 12 h a 14 h 
Lloc: Facultat de Biociències de la UAB • Sala d’Actes • Bellaterra (mapa) 

 
El mercat laboral en l’àmbit de les ciències de la vida busca professionals amb un enfoc internacional, 
transversals, emprenedors, proactius, amb capacitat d’adaptació i de comunicar i que sàpiguen treballar en 
equip. La formació científica i tècnica no és suficient en un entorn on tothom està molt ben preparat i on, 
per progressar, és important dominar noves capacitats i adquirir coneixements no sempre relacionats amb 
la ciència. 
 
En aquesta jornada que organitzen Biocat i la Facultat de Biociències de la Universitat Autònoma de 
Barcelona exposarem les perspectives professionals que ofereix el sector, aprofundirem en les opcions 
que són una alternativa real a la via acadèmica, tractarem els perfils i les aptituds que es requereixen per 
avançar en aquest entorn laboral innovador i internacional, i coneixerem l’experiència de joves talents que 
estan desenvolupant amb èxit la seva carrera en el sector biotecnològic i biomèdic, liderant equips i 
projectes altament innovadors i amb un gran impacte en la societat. 
 
La jornada està adreçada a estudiants universitaris de les ciències de la vida i la salut. 
 
12.00 h   Recepció i registre 

12.15 h   Benvinguda 

12.20 h    Visió general de l’entorn professional en el sector biomèdic 

               Alex Casta — Responsable de Transferència Tecnològica i Innovació — Biocat 

12.45 h   Taula rodona: Experiències professionals en el sector biomèdic 

               Ponents:    

               Núria Capdevila (Biologia, UAB 05) — Fundadora i assessora genètica — InfoGenia 
               Marta Cortijo (Bioquímica, UAB 02) — Technology Transfer Manager — PRUAB 
               Georgina Sorrosal (Biotecnologia, UAB 05) — Project Manager — Advancell 
               Maria Ortega (Biotecnologia, UAB 07) — Desenvolupament de negoci 

               Modera:  Alex Casta — Biocat 

13.45 h   Conclusions i cloenda 

 

Inscripció on-line gratuïta (abans del 21 de maig). Places limitades:  
www.biocat.cat/inscripcio/jornada-Biocat-UAB  
 
Pots seguir-la a Twitter @biocat_cat i @UAB_info amb les etiquetes #mercatlaboral #biociències 
Consultes: acasta@biocat.cat / Tel. 93 310 33 89 
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