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Document personalitzat d'activitats 

Doctorand/a:

Tutor/a: 

Director/a o codiretors/es  

Línea: (marque l'opció triada)

1. Ocupació i relacions laborals 9. Patologies socials de les societats contemporànies
2. Recursos humans 10. Teoria social i sociològica
3. Prevenció de riscos laborals 11. Patologies de la raó

4. Benestar social 12. Anàlisi sociològica de las desigualtats socials i de les
relacions entre comunitat i educació

5. Trajèctories vitals i precarizació 13. Sociologia de les trajèctories educa�ves i el canvi social

6. Migració, mobilitat i canvi social 14. Sociologia de l'Educació Superior

7. Cultura i polí�ca dels llocs 15. Polí�ca Econòmica
8. Sostenibilitat 16. Economia Pública

Títol del Pla de Recerca

Curs en què es matriculà per primera vegada al doctorat: 

Curs per avaluar: 

Any d'inves�gació:  

Dedicació: (marque l'opció triada) 

TC TP 

EXPOSA 

Que ha realizat les ac�vitats forma�ves que tot seguit es relacionen i la documentació acreditativa de 
les quals es lliura en annex. 

Que es compromet a sol·licitar el reconeixement de les ac�vitats forma�ves realitzades i anotades en 
aquest document, una vegada que hagen sigut completades en la seua totalitat i AL FINAL DE LA FASE DE 
FORMACIÓ (en el cas de dedicació a temps complet, als dos anys, i a temps parcial, als tres anys) 
mitjançant el formulari oficial Reconeixement d'activitats el qual pot descarregar-se des de la pàgina web de 
l'Escola de Doctorat per a remetre'l a la Comissió del Programa de Doctorat en Ciències Socials, perquè 
emeta l'informe de reconeixement d'activitats a l'efecte d'inclusió en el seu expedient. 

https://www.uv.es/escoladoct/Formularis/4a.%20Reconeixement%20activitats.pdf
https://www.uv.es/escoladoct/Formularis/4b.%20Reconeixement%20activitats%20-%20Informe%20CAPD
https://www.uv.es/escoladoct/Formularis/4b.%20Reconeixement%20activitats%20-%20Informe%20CAPD
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ACTIVITAT 1. Formació Transversal 

• Realizació de tres ac�vitats de formació de 15 hores cadascuna, reconegudes pel Programa i
oferides per l'Escola de Doctorat.

• Duració: 45h
• Planificació: S'han de realitzar durant el primer any d'investigació independentment de si la matricula

és a tempo complet o parcial
• Acreditació: Còpia de la incorporació dels cursos en l' expedient acadèmic on conste el seu

aprofitament (Secretaria virtual).

ACTIVITATS TRANSVERSALS ACTIVITATS REALITZADES 
Codi 50021. Refworks 2.0 per a la ges�ó 
de bibliografia personal en humanitats i 
ciències socials

Responsable de l'activitat:
Modalitat:
Data de realització:
Hores de formació:

Codi 50023. La transferència dels resultats 
de recerca

Responsable de l'activitat:
Modalitat:
Data de realització:
Hores de formació:

Codi 50455. Ètica de la recerca científica Responsable de l'activitat:
Modalitat:
Data de realització:
Hores de formació:
Responsable de l'activitat:
Modalitat:
Data de realització:
Hores de formació:
Responsable de l'activitat:
Modalitat:
Data de realització:
Hores de formació:
Responsable de l'activitat:
Modalitat:
Data de realització:
Hores de formació:

Sol·licitud de Reconeixement d'Activitats transversals: els cursos realitzats a la Universitat de València 
Centre de Formació Sanchis Guarner, seran avaluats i incorporats a l'expedient de l'estudiant, sense 
necessitat de sol·licitar el seu reconeixement a la Comissió de Doctorat. 

Les activitats realitzades fora de la Universitat podran ser reconegudes com a transversals si escau, 
mitjançant un imprés formalitzat a aquest efecte, que pot descarregar-se des de la pàgina web de 
l'Escola de Doctorat, dirigit a la Comissió del Programa, amb justificació de les activitats realitzades 
(certificats, diplomes, etc.).

https://www.uv.es/uvweb/centro-formacion-calidad-manuel-sanchis-guarner/val/centro-formacion-calidad-sanchis-guarner-1285909558032.html
https://www.uv.es/escoladoct/Formularis/4a.%20Reconeixement%20activitats.pdf
https://as.uv.es/cgi-bin/AuthServer?ATTREQ=secvirtual&PAPIPOAREF=3946639f39a629f7d1e2984de9514c7e&PAPIPOAURL=https%3A%2F%2Fsecvirtual.uv.es%2Fpls%2Fuv0%2Fexpedientes.consulta_expediente&PAPILANG=ca
https://as.uv.es/cgi-bin/AuthServer?ATTREQ=secvirtual&PAPIPOAREF=0389ffff1f36ae9b8a7b6f4ed2ba58c1&PAPIPOAURL=https%3A%2F%2Fsecvirtual.uv.es%2Fpls%2Fuv0%2Fexpedientes.consulta_expediente&PAPILANG=ca
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ACTIVITAT 2. Seminaris sobre les diferents línies de recerca
Codi: 50030 

• Participació en, almenys, dos dels seminaris específics en la línia d'investigació del Programa de
Doctorat on s'inscriu la temàtica pròpia. Cada seminari tindrà una durada d'almenys 5 hores.

• Duració mínima: 10h
• Planificació: S'han de realitzar durant el primer any d'investigació independentment de si la matricula

és a temps complet o parcial.
• Acreditació: Control de assistència/cer�ficat

ACTIVITATS ESPECÍFIQUES ACTIVITATS REALITZADES
Seminari 1: Responsable de l'activitat:

Modalitat:
Data de realització:
Hores de formació:

Seminari 2: Responsable de l'activitat:
Modalitat:
Data de realització:
Hores de formació:

Seminari 3: Responsable de l'activitat:
Modalitat:
Data de realització:
Hores de formació:

Seminari 4: Responsable de l'activitat:
Modalitat:
Data de realització:
Hores de formació:

ACTIVITAT 3. Presentació d'un treball de recerca en un congrés cien�fic
Codi: 50031 

• Cada doctorand/a haurà de participar en almenys un congrés científic de caràcter nacional o internacional, 
workshop o jornada, en els quals es procedisca a l'exposició oral de treballs científics prèviament avaluats.

• Duració: 2-3 dies durada del congrés i el temps de preparació de la contribució.
• Equivalència en hores: 100h
• Planificació: Amb matrícula a temps complet s'ha de realitzar durant el primer o segon any 

d'investigació. A temps parcial, s'ha de realitzar durant el segon o tercer any.
• Acreditació: Acreditació de la presentació de la comunicació o ponència en el congrés.

ACTIVITATS ESPECÍFIQUES ACTIVITATS REALITZADES
Congrés/jornada 1: Títol contribució: 

En�tat organitzadora: 
Data de realització: 
Lloc de realització: 
Tipus de par�cipació:  

Congrés/jornada 2: Títol contribució: 
En�tat organitzadora: 
Data de realització: 
Lloc de realització: 
Tipus de par�cipació:  
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ACTIVITAT 4. Presentació de la proposta de recerca (exposició pública) 
Codi: 50032 

• Cada doctorand/a haurà de presentar la seua proposta de recerca de manera oral en sessió pública.
• Duració: 24h (preparació de la proposta i exposició)
• Planificació: Amb matrícula a temps complet s'ha de realitzar durant el primer any d'investigació.

A temps parcial, s'ha de realitzar durant el segon any.
• Acreditació: Acta de la sessió d'exposició pública.

ACTIVITATS ESPECÍFIQUES ACTIVITATS REALITZADES
Presentació de la proposta de recerca: Ac�vitat: 

Responsable de l'ac�vitat: 
Expert/a 1:  
Expert/a 2:  
Centre on es realitza:
Data de realització:

ACTIVITAT 5. Taller de elaboració de tesis doctorals 
Codi: 50033 

• Cada doctorand/a haurà d'assistir als tallers d'elaboració de tesi doctoral.
• Duració: 16h
• Planificació: Amb matrícula a temps complet s'ha de realitzar durant el segon any d'investigació.

A temps parcial, s'ha de realitzar durant el tercer any.
• Acreditació: Control de assistència/cer�ficat

ACTIVITATS ESPECÍFIQUES ACTIVITATS REALITZADES
Taller d'elaboració de tesis doctorals Ac�vitat: 

Responsable de l'ac�vitat: 
Centre on es realitza:
Data de realització:
Hores de formació:  

ACTIVITAT 6. Seminaris sobre metodologia de la inves�gació 
Codi: 50034 

• Assistència almenys a dos seminaris sobre metodologia d'investigació, com a mínim 8 hores cadascun.
• Duració mínima: 16h
• Planificació: Amb matrícula a temps complet s'ha de realitzar durant el segon any d'investigació.

A temps parcial, s'ha de realitzar durant el tercer any.
• Acreditació: Control de assistència/cer�ficat i aprofitament

ACTIVITATS ESPECÍFIQUES ACTIVITATS REALITZADES
Seminari 1: Responsable de l'ac�vitat: 

Centre on es realitza:
Data de realització:
Hores de formació:  



5 

Seminari 2: Responsable de l'activitat: 
Centre on es realitza:
Data de realització:
Hores de formació:

Seminari 3: Responsable de l'activitat: 
Centre on es realitza:
Data de realització:
Hores de formació:

ACTIVITAT 7. Sotmetre a avaluació d'una revista cien�fica un treball de recerca
Codi: 50035 

• Activitat obligatòria i específica en quant a contingut i transversal en quant al desevolupament 
d'habilitats de comunicació i difusió de resultats científics.

• Duració: 50 h
• Planificació: Amb matrícula a temps complet s'ha de realitzar durant el segon any d'investigació, 

excepcionalment, en el tercer. A temps parcial, s'ha de realitzar durant el quart any.
• Acreditació: El doctorand o la doctoranda haurà d'acreditar que l'article ha sigut admès per a la seua 

avaluació per la revista

ACTIVITATS ESPECÍFIQUES ACTIVITATS REALITZADES
Revista cien�fica 1: Títol de l'article:  

Editorial: 
Data de realització:
Data d'enviament:

Revista cien�fica 2: Títol de l'article:  
Editorial: 
Data de realització:
Data d'enviament::  

Revista cien�fica 3: Títol de l'article:  
Editorial: 
Data de realització:
Data d'enviament:

ESTADES INTERNACIONALS. Menció Internacional de tesi 
Opcional 

• Realització d'estades internacionals per motius de la investigació o per a obtindre menció internacional 
de la tesi.

• Acreditació: Certificat de finalització emés pel centre de destí.

ACTIVITATS OPTATIVES ACTIVITATS REALITZADES
Estada internacional: Centre de destí:  

Supervisor/a:
Data d'inici:
Data de finalizació: 
Mesos:
Finançament:  
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PLA DE RECERCA

Els doctorands i les doctorandes del Programa de Doctorat en Ciències Socials hauran de presentar tots els 
cursos l'evolució del pla d'investigació al seu tutor/a acadèmic/a. En ell es reflectirà la cronologia i l'evolució 
de l'activitat investigadora durant el curs que s'avalua.

** Dedicació a temps complet: 

1r curs: 1r pla d'inves�gació

2n curs: 2n pla d'inves�gació

3er curs: 3er pla d'inves�gació

(i, en el seu cas, els corresponents a les pròrrogues concedides) 

** Dedicació a temps parcial: 

1r curs: 1r pla d'investigació

2n curs: 2n pla d'investigació

3er curs: 3er pla d'investigació

4t curs: 4t pla d'inves�gació

5é curs: 5é pla d'inves�gació

(i, en el seu cas, els corresponents a les pròrrogues concedides)

Aquest document, entre altres, servirà al tutor/a acadèmic/a per a emetre l'informe anual favorable, o 
desfavorable. 

RECORDA QUE SI ESTÀS EN EL PLA D'INVESTIGACIÓ DE PRIMER ANY a �empo completo deberás 
presentar el plan de inves�gación siguiendo el formulario y presentarlo ante un tribunal. Si et trobes a 
temps parcial pots fer-ho el primer any o el segon any.  

Una vegada presentat el pla, hauràs de consignar en els successius anys els teus progressos d'investigació en 
la pàgina 7 i següents d'aquest document d'activitats (SEGUIMENT ANUAL DEL PLA D'INVESTIGACIÓ). 

El formulari del pla d'inves�gació es pot descarregar des de l'adreça:

htps://www.u v.es/escoladoct/Formularis/2.%20Pla%20de%0recerca_val.pdf 
“Pla de Recerca (Alumnat del R.D. 99/2011)” 

El formulari de l'informe anual del pla d'inves�gació es pot descarregar des de l'adreça: 
ht ps://www.uv.es/escoladoct/Formularis/10.%20Informe%20CAPD%20Pla%20de%20recerca.pdf 
“Informe anual sobre el Pla d'Inves�gació” 

https://www.uv.es/escoladoct/Formularis/10.%20Informe%20CAPD%20Pla%20de%20recerca.pdf
https://www.uv.es/escoladoct/Formularis/10.%20Informe%20CAPD%20Pla%20de%20recerca.pdf
https://www.uv.es/escoladoct/Formularis/2.%20Pla%20de%20recerca_cas.pdf
https://www.uv.es/escoladoct/Formularis/10.%20Informe%20CAPD%20Pla%20de%20recerca.pdf
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SEGUIMENT ANUAL DEL PLA D'INVESTIGACIÓ (i) 

(i). Hauran d'emplenar aquest apartat les doctorandes i els doctorands que ja han realitzat el Pla 
d'Investigació i l'han presentat davant tribunal l'any anterior. 

- Nivell de consecució dels objectius de la tesi i, en el seu cas, resultats parcials aconseguits
(màxim 4000 caràcters) 
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SEGUIMENT ANUAL DEL PLA D'INVESTIGACIÓN (ii) 

(ii). Hauran d'emplenar aquest apartat les doctorandes i els doctorands que ja han realitzat el Pla d'Investigació i 
l'han presentat davant tribunal l'any anterior. 

- Difusió dels resultats, si escau (màxim 1500 caràcters)

- Cronograma de treball per al pròxim anys (màxim 1500 caràcters)
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Consideracions complementàries 

Aclariments pertinents als doctorands i a les doctorandes: 

Amb DEA o Suficiència Investigadora cursat prèviament a la matrícula en el Doctorat en Ciències Socials es 
reconeixeran totes les activitats que componen la fase de formació del Doctorat en Ciències Socials. 

Com a criteri general, no es reconeixeran activitats per unes altres que van ser cursades prèviament en la 
titulació que va permetre l'accés al Doctorat (excepte en el cas de provindre d'un altre Doctorat afí).

Aquest document es presentarà a avaluació de la Comissió del Programa segons convocatòria, cada 
any d'investigació. Haurà de ser supervisat per el/la directora/a de Tesi i en el seu cas, Tutor/a, que 
informaran anualment sobre l'activitat de l'estudiant. Finalment, formarà part, en suport digital, de la 
documentació a entregar durant el procediment de depòsit de Tesi.

En València a___de_____________de________ 

Signat, el/la doctorand/a 
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