El Campus d’Estiu és una experiència formativa i participativa per potenciar aptituds i actituds
emprenedores.
Durant dos dies, els assistents desenvoluparan, organitzats en equips, un procés
d’emprenedoria, a partir d’un repte que els serà presentat. Es tracta d’aplicar habilitats
emprenedores tenint com a punt de partida un cas concret, comú per a tots els equips
participants.

Objectius:
S'
hi aprendrà a treballar contra objectius de forma col·laborativa, competir, compartir
experiències amb persones amb inquietuds creatives i capacitat d’acció i, finalment, generar un
treball d’alt valor en un període de temps força limitat.

Adreçat a:
L’activitat va adreçada a estudiants de les universitats de la Xarxa d’Emprenedoria Universitària
que estiguin matriculats en alguna assignatura dels dos últims anys de qualsevol titulació
universitària (grau, postgrau, màster o doctorat). Hi participaran vuit estudiants de cada
universitat de la xarxa.

Lloc:
El Campus d’Estiu tindrà lloc els dies 12 i 13 de juliol de 2011, a Vic.
L’organització de l’activitat proporcionarà l’allotjament, el transport, els àpats i els materials de
treball de forma gratuïta, a tots els participants.

Premi:
L’equip guanyador serà seleccionat per tots els participants i rebrà, com a premi final, un viatge
a Dinamarca, on es visitaran diferents organitzacions capdavanteres en l’àmbit de
l’emprenedoria i la innovació.
Tots els participants, un cop acabat el Campus d'
Estiu, rebran un certificat d'
assistència.

Què cal fer per participar?:
El primer pas és presentar la teva candidatura emplenant el formulari de candidatura
(disponible del 16 al 31 de maig de 2011). Els estudiants seleccionats a través del formulari de
candidatura seran entrevistats per un equip de la Universitat a la qual pertanyen, entre la
segona i tercera setmana de juny de 2011. La comunicació dels seleccionats i no seleccionats
es durà a terme via correu electrònic, de forma personalitzada, i a través del web entre el 20 i
21 de juny de 2011. Els estudiants seleccionats hauran d'
acceptar la candidatura de
participació al Campus d'
Estiu, per tal de poder participar-hi.
* Les dates concretes d'acceptació de la candidatura seran comunicades entre el 20 i 21 de
juny de 2011.

Preguntes freqüents:

Com arribaré a Vic?:
El dia 12 de juliol al matí, els participants es reuniran en el punt de trobada a Barcelona per
sortir tots plegats en autocar cap a Vic. Aquest desplaçament, així com els que hagis de fer per
arribar a Barcelona des de la teva seu universitària, aniran a càrrec de l’organització del
Campus d’Estiu.

Els àpats són gratuïts?:
Tots els àpats (esmorzars, dinars, berenars i sopars) seran proveïts per l’organització.

On m’allotjaré? Serà gratuït?:
A l’Hotel El Montanyà, a Seva.
L’hotel serà totalment gratuït, com també el trasllat Vic-Seva, Seva-Vic que es realitzarà en
autobús.

Puc portar una proposta d’emprenedoria?:
No, ja que el repte serà plantejat per l’organització en el Campus d’Estiu.

Com es constituiran els equips?:
Els equips de treball seran constituïts sota uns criteris que es presentaran el primer dia de
l’activitat. Cal destacar que el Campus no té per objectiu constituir una competició entre
Universitats.

Quin material de treball haig de portar?:
No cal que portis cap tipus de material de treball. Els ordinadors portàtils i altres dispositius
electrònics no seran necessaris per al bon funcionament de les activitats.

En què consisteix el premi?:
Un viatge de 5 dies a Dinamarca, on es visitaran diferents organitzacions nacionals
relacionades amb l’emprenedoria i la innovació. Les persones que rebin aquest premi viatjaran
acompanyades d’un membre de l’organització. El vol, l’allotjament i altres despeses
relacionades amb el viatge, estan totalment incloses en el premi.
Els detalls del viatge seran publicats properament.

