
 
Des del dia 10 de desembre i fins el 18 de gener romandrà oberta la 
inscripció als cursos de formació transversal de doctorat (2015-16) 
 
Des del 10 de desembre (9:30 h.) i fins al 18 de gener (a les 14:00 h.) estarà 
oberta la inscripció als cursos de formació transversal de doctorat 2015-16. El 
procediment es farà necessàriament mitjançant la plataforma de gestió de 
cursos emprada pel Centre de Formació i Qualitat “Manuel Sanchis Guarner”: 
http://ir.uv.es/A7VqDI2 
 
Cada curs s’ofereix als tres campus universitaris, en diferents horaris i 
llengües. Us aconsellem que imprimiu la informació de cada oferta per tal de 
definir el vostre calendari transversal abans d’accedir a la inscripció 
mitjançant la plataforma específica de matrícula.  
 
Les classes es desenvoluparan en els mesos de febrer a juny, amb una 
durada de 15 hores cada activitat. 
 
 

Per encàrrec de l’Escola de Doctorat de la Universitat de València, el Centre 
de Formació i Qualitat “Manuel Sanchis Guarner” gestiona l'oferta formativa 
d'activitats transversals dels Programes de Doctorat regulats a l’empara del 
Reial Decret 99/2011. 

Si necessites més informació sobre el teu programa de doctorat i quines són 
les activitats transversals que has de cursar, pots consultar-ho accedint a 
través del següent enllaç: http://ir.uv.es/6eM6m0E 

És molt important, abans d’inscriure’t, comprovar quins són els cursos que 
podràs incorporar al teu “Document d’activitats” de doctorat o expedient 
acadèmic, ja què no totes les accions formatives són ofertades per a tots els 
programes. 

Adreça de l’CFQ on trobaràs més informació: http://www.uv.es/cfq 

 

COM INSCRIURE’S  

El període d’inscripció de les activitats serà del 10 de desembre al 18 de 
gener, i el procediment es farà necessàriament mitjançant la plataforma de 
gestió de cursos emprada pel Centre de Formació i Qualitat “Manuel Sanchis 
Guarner”: http://ir.uv.es/A7VqDI2 

Cada curs s’ofereix als tres campus universitaris, en diferents horaris i 
llengües. Us aconsellem que imprimiu la informació de cada oferta per tal de 
definir el vostre calendari transversal abans d’accedir a la inscripció 
mitjançant la plataforma específica de matrícula. 

http://ir.uv.es/A7VqDI2
http://ir.uv.es/6eM6m0E
http://www.uv.es/cfq
http://ir.uv.es/A7VqDI2


És molt important tindre en compte que: 

• Cada alumne només pot inscriure’s en una única edició de cada curs. 
• La plataforma no verifica si les activitats transversals en les que 

l’alumne s’inscriu es corresponen amb les del programa de Doctorat 
concret què cursa l’alumne. Cal que el doctorat consulte a la web del 
Servei de Postgrau les activitats que se li exigeix cursar en el seu 
Programa de Doctorat: http://ir.uv.es/3meoZXl 

• Cada curs té un límit de places. Una vegada cobertes les places de 
cada edició d’un curs es tancarà l’esmentada edició i l’alumne haurà 
de seleccionar una altra opció. 

• Algunes edicions dels cursos especifiquen detalls relatius a les àrees 
d’humanitats, ciències o socials, per la qual cosa és responsabilitat de 
cada estudiant comprovar que: 

a) el curs pertany al seu programa de doctorat, i 

b) l’edició triada s’ajusta a la seua àrea. 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA FORMACIÓ 

Les classes es desenvoluparan en els mesos de febrer a juny, amb un 
durada de 15 hores cada activitat, ofertades als tres campus universitaris. 

Les activitats transversals previstes d’activació enguany són les següents: 

Oferta: 

Codi 5000. La redacció d’articles científics. 

Codi 5001. Cites i impacte: avaluació de l’activitat investigadora en 
Ciències i Ciències de la Salut. 

Codi 5002. Refworks 2.0  per a la gestió de bibliografia en Ciències i 
Ciències de la Salut. 

Codi 5003. Les convocatòries d’ajudes a la investigació. 

Codi 5017. Habilitats d’expressió i argumentació oral. 

Codi 5019. El moviment open i la ciència. 

Codi 5020. Cites i impacte: avaluació de l’activitat investigadora en 
Ciències Humanes i Ciències Socials. 

Codi 5021. Refworks 2.0  per a la gestió de bibliografia en Ciències 
Humanes i Ciències Socials. 

http://ir.uv.es/3meoZXl
http://www.uv.es/sfpie/formacio/FTD-15-16/5000
http://www.uv.es/sfpie/formacio/FTD-15-16/5001
http://www.uv.es/sfpie/formacio/FTD-15-16/5001
http://www.uv.es/sfpie/formacio/FTD-15-16/5002
http://www.uv.es/sfpie/formacio/FTD-15-16/5002
http://www.uv.es/sfpie/formacio/FTD-15-16/5003
http://www.uv.es/sfpie/formacio/FTD-15-16/5017
http://www.uv.es/sfpie/formacio/FTD-15-16/5019
http://www.uv.es/sfpie/formacio/FTD-15-16/5020
http://www.uv.es/sfpie/formacio/FTD-15-16/5020
http://www.uv.es/sfpie/formacio/FTD-15-16/5021
http://www.uv.es/sfpie/formacio/FTD-15-16/5021


Codi 5022. L’avaluació de l’activitat investigadora i la publicació científica 
en obert. 

Codi 5023. La transferència dels resultats d’investigació. 

Codi 5024. Estratègies d’inserció laboral 

 

L’ACREDITACIÓ DE LA FORMACIÓ TRANSVERSAL 

L’acreditació de cada curs està vinculada a l’assistència en un 75% de les 
seues hores i segons els criteris concrets que es determinen en la fitxa 
descriptiva de cada activitat transversal. 

Una vegada finalitzada la totalitat dels cursos oferts en el curs 2015/2016, el 
Centre de Formació i Qualitat “Manuel Sanchis Guarner” traslladarà al Servei 
de Postgrau las actes dels cursos. La Comissió Acadèmica del Programa de 
Doctorat corresponent és la competent per incorporar els crèdits 
corresponents a les esmentades activitats, si escau, als expedients personals 
de cada estudiant de doctorat. 

En el cas que un/una estudiant no puga assolir el resultat necessari per 
acreditar aquesta formació tranversal, podrà tornar a realitzar-ho en 
convocatòries posteriors. 

El Centre de Formació i Qualitat “Manuel Sanchis Guarner” no certificarà 
aquestes activitats de forma individual. 

La inscripció en aquestes activitats no està subjecta a cap taxa específica. La 
taxa de tutela acadèmica que el doctorand abona cada curs inclou la 
matrícula en aquestes activitats. 

Només poden inscriure’s els alumnes matriculats en els programes de 
doctorat implantats d’acord amb el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener. 

 

http://www.uv.es/sfpie/formacio/FTD-15-16/5022
http://www.uv.es/sfpie/formacio/FTD-15-16/5022
http://www.uv.es/sfpie/formacio/FTD-15-16/5023
http://www.uv.es/sfpie/formacio/FTD-15-16/5024
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