cara a excelencia
científica e o
liderazgo
internacional
Programa formativo en
xestión estratéxica e operativa
de centros e unidades
de investigación de excelencia
(GESCI & GOSCI)

combinando
estrateXia e
talento
Queres conducir ao teu centro ou
unidade de investigación á excelencia
cientíﬁco-tecnolóxica e o liderado
internacional?
Podes anticiparte aos cambios e
xestionar os recursos dispoñibles dun
xeito eﬁciente e estratéxico?

GESCI
&GOSCI
Unha iniciativa impulsada pola
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, en colaboración con
Feuga, e integrada por dous
programas:
GESCI (Xestión Estratéxica de
Centros e Universidades de
Investigación)
GOSCI (Xestión Operativa en
Centros e Universidades de
Investigación)

Sabes como construír vantaxes
competitivas duradeiras e cultivar
o talento que a túa organización
precisará mañá?

Unha formación
de alto nivel
pioneira en España

Dirixida e deseñada especiﬁcamente para o colectivo investigador
Pretende promover a mellora continua, a excelencia e o liderado
internacional dos centros e unidades de investigación de Galicia
Dispón dun panel docente integrado por profesionais nacionais e
internacionais que son referentes na súas áreas de especialidade

GESCI

Directores

GESCI é unha formación deseñada para
directores de centros e unidades de investigación, coa que lograrán:
Desenvolver estratexias para afrontar os
novos desafíos da contorna e a crecente
competitividade internacional na captación
de recursos, talento e oportunidades.
Fomentar a eﬁciencia e modernización das
súas organizacións e impulsar a avaliación
cientíﬁca e institucional como mecanismos
clave de mellora continua.

GOSCI

Xestores

GOSCI é un programa especíﬁcamente
pensado para o perﬁl de xestor de
centros e unidades de investigación,
co que conseguirán:
Mellorar a eﬁciencia e organización interna
das súas organizacións.
Apoiar a xestión do cambio promovida pola
dirección e contribuír dende a súa área de
actividade á excelencia e liderado
cientíﬁco-tecnolóxico das súas institucións.

DESTINATARIOS:
- Estruturas supragupais de investigación, recoñecidas pola Consellería de Educación, Universidade e
Formación Profesional, coas categorías de:
Centros Singulares de Investigación de Galicia. Agrupacións Estratéxicas Consolidadas. Agrupacións
Estratéxicas da convocatoria 2018 (modalidades A e B)
- Unidades de Investigación co recoñecemento María de Maeztu
- OPIs, centros tecnolóxicos e CSIC
- No caso de GOSCI, poderán ser destinatarias tamén as universidades do SUG
O número de prazas por institución están limitadas. Máis información en WWW.GESCI.ES

Un programa único...
pero con diferente enfoque e
actividades complementarias
POSITIONING

Onde estamos: o contexto cientíﬁco-tecnolóxico
S T R AT E GY & A S S E S S M E N T

Cara a onde queremos ir: deseñando a estratexia

GESCI

GESCI
Inicio: 08/11/2019
Fin: 13/03/2020

WORKSHOP:
Scientiﬁc and institutional asessment

GOSCI
Inicio: 04/10/2019
Fin: 27/03/2020

SESIÓNS MAXISTRAIS

Lugar de
realización

GOSCI

Sede FEUGA.
Santiago de Compostela

GOVERNANCE

WORKSHOPS:

Por onde comezamos: gobernanza, estrutura
organizativa e modelos de xestión

- Creación e xestión adaptativa de
empresas spin-offs: como superar as
primeiras barreiras
- Lean startup e emprendemento áxil
- Creatividade: xerando propostas
disruptivas para proxectos
- European Innovation Council (EIC)
- Avaliación institucional
- Estratexia de Research Impact Assessment (RIA). Medición de impacto da
investigación

FUNDING

Que precisamos: ﬁnanciamento e captación de
fondos
PEOPLE

O máis importante: as persoas
MANAGEMENT

E agora... como o facemos: cara a unha xestión
operativa efectiva e produtiva

Duración

Actividades
Complementarias

Horario
Venres
mañá e tarde

Inscrición e
matrícula
INSCRICIÓN GRATUITA
Formación ﬁnanciada
pola Consellería de
Educación, Universidade e
Formación Profesional
PRAZAS LIMITADAS
DATA L ÍMITE DE
INSCRICIÓN
24/09/2019

O programa tamén inclúe a elaboración de guías medololóxicas como material de
soporte e un asesoramento post-formación para as entidades participantes.
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