
O teu futuro 
empeza  
hoxe
Lánzate!

Esperámoste en Akademia,
un programa para
estudantes inquietos



Queres saber se
Akademia é o
reto que estabas
buscando?
Se respondes ‘si’ á
maioría das preguntas
deste test, esperámoste
no programa

O teu futuro é teu. 
É o momento
de reclamalo
É o momento de coller as rendas 
do teu futuro, de decidir quen 
queres ser e que queres facer coa 
túa carreira. So ti podes elixir se 
segues o  camiño establecido… 
ou atravesas os seus límites para 
descubrir o teu.

No noso programa Akademia 
buscamos estudantes coma ti, 
persoas inquietas, proactivas, 
con capacidade e ganas de atopar 
solucións aos problemas que están 
por chegar, de sentar as bases 
do seu propio futuro profesional 
desde un punto de vista innovador, 
integral e enriquecedor.

Tes a sensación de que non 
sabes cal é o seguinte paso 
na túa carreira?

Tes un montón de ideas que 
queres pór en práctica, pero 
non sabes por onde comezar?

Queres atopar unha maneira 
diferente de facer as cousas 
con xente que ten as mesmas 
inquedanzas que tes ti?

Apetéceche ir más aló do 
establecido e decidir o teu 
propio camiño?

Aceptas o desafío?
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Analiza, comparte,
crea e aprende 
dos mellores

Metodología

Sacarás o máximo partido a todo o 
que tes estudiado na universidade. 
Aprende a analizar, interpretar e 
a mirar as tendencias do futuro 
desde o que xa sabes hoxe en día. 
Descubrirás como crear un produto 
ou servizo innovador e sostible. Es 
dos que esperan as oportunidades 
ou dos que se moven para atopalas?

Ademais, participarás con alumnos 
doutras universidades resolvendo 
dous casos prácticos por grupo 
Serán sesións online dunha hora 
a través de Zoom e, en cada unha, 
un experto na materia darache as 
pistas. Anímate!

8 sesións en directo de 1 hora

12 expertos

90 prazas, 30 por convocatoria

Empezamos desde 0

Grazas a esta oportunidade
puiden aprender sobre
diferentes campos con
expertos que sempre se 
mostraron moi próximos e
nos resolveron calquera 
dúbida. E, sobre todo, 
puiden traballar con persoas 
incribles doutras carreiras, 
mentres no programa nos 
ían guiando e ensinando a 
mellor maneira de resolver 
o caso práctico».

«Abriume os ollos
a todas as posibilidades
que existen e que nin 
sequera coñecía, como
que ao cambiar unha
pequena cousa nun 
produto, pódese cambiar
radicalmente o mercado. E 
amosoume cousas 
incribles que se poden
realizar cando se xunta a
un grupo de expertos de
diferentes campos».

«Abriuse unha nova
opción de crecemento
para a miña vida persoal e
profesional grazas á 
exposición que tiven, a través 
de Akademia a temas de 
grande importancia e de
aplicación presente e futura».

Que contan os que xa
teñen vivido a experiencia



3 convocatorias
para que elixas

Temos abertas 3 convocatorias 
diferentes para que poidas elixir o 
horario e día da semana que mellor 
se adapte a ti

Convocatoria 1 
Luns de 16 a 17 h

Duración: del 24 de outubro a 23 de 
xaneiro de 2023

Data límite de inscrición:  
14 de outubro

Convocatoria 2 
Mércoles de 12:30 a 13:30 h

Duración: del 19 de outubro a 1 de 
febreiro de 2023

Data límite de inscrición: 
7 de outubro

Convocatoria 3 
Venres de 12 a 13 h 

Duración: del 14 de outubro al 2 de 
decembro de 2022

Data límite de inscrición: 
30 de setembro

As sesións
dunha ollada:

Sesións

Innovación
Saca partido ao que estudas

Telecomunicacións
Ferramenta básica do proceso innovador

Enerxía
Todo o que precisas saber

Team work
Aprende a construír un algoritmo desde 0

Datos
Toma decisións baseadas en datos

Algoritmos
De que falamos cando falamos deles?

Mundo cuántico
A revolución das máquinas desde 0

Team work
Aprende a construír un algoritmo desde 0
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Quero  inscribirme  
Sexa cal sexa a túa carreira, se es 
dos que pensan que o mundo non 
se detén e queres seguirlle o ritmo,  
esperámoste no programa Akademia 
Súbete a esta oportunidade!

Envía o teu CV e carta de
motivación clicando aquí

http://clicando aquí

