PROGRAMA DE DOCTORAT EN
CIÈNCIES SOCIALS
DOCUMENT PERSONALITZAT D’ACTIVITATS

Doctorand o Doctoranda: _________________________________________________
Tutor/a: ________________________________________________________________
Director/a o codirectors/Es: ________________________________________________
Línia (marqueu amb una creu l’opció correcta):
1. Ocupació i relacions laborals

5. Trajectòries vitals i precarització

2. Recursos humans

6. Migració, mobilitat i canvi social

3. Prevenció de riscs laborals

7. Cultura i política dels llocs

4. Benestar social

8. Sostenibilitat

Títol del Pla d’Investigació:
______________________________________________________________________
Curs en què es matriculà per primera vegada al doctorat: ________________
Curs per avaluar: 20____
Any d’investigació (marqueu amb una creu l’opció correcta):
1____2____3____4____5____6____7____8____
Dedicació: marqueu amb una creu l’opció correcta:
TC____

TP ____

EXPOSA:
Que ha realitzat les activitats formatives 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 activitats formatives realitzades i anotades en aquest
document, una vegada que hagen segut 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
l’imprès formalitzat https://www.uv.es/escoladoct/pdfs_web/FormulariReconeixementDoctoratForm.pdf dirigit a
la Comissió del Programa de Doctorat en Ciències Socials, a efectes d’inclusió en l’expedient.
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PROGRAMA DE DOCTORAT EN
CIÈNCIES SOCIALS
DOCUMENT PERSONALITZAT D’ACTIVITATS
ACTIVITATS TRANSVERSALS

ACTIVITATS REALITZADES

ACTIVITAT 1:

Curs 1 (codi i títol):

Duració obligatòria: 45h

Responsable de l’activitat:

Planificació: a temps complet i parcial, Centre on s’imparteix:
durant el primer any d'investigació.
Data de realització:
Realització d'almenys tres cursos de 15
Hores de formació:
hores seleccionats pels estudiants entre els
establerts en la relació de cursos oferts per
la Escola Doctoral.
Curs 2 (codi i títol):
Codis:
 50000 La redacció d'articles científics
 50003 La convocatòria d'ajudes a la
investigació
 50017
Habilitats
d'expressió
i
argumentació oral
 50019 El moviment obert en la ciència i
la investigació
 50021 Cites i impacte: avaluació de
l'activitat investigadora en humanitats i
ciències socials
 50022
Avaluació
de
l'activitat
investigadora i publicació científica en
obert (en línia)
 50023 La transferència dels resultats de
recerca.
Acreditació: còpia de la incorporació
dels cursos en el expedient acadèmic on
conste el seu aprofitament (Secretaria
virtual)

Responsable de l’activitat:
Centre on s’imparteix:
Data de realització:
Hores de formació:
Curs 2 (codi i títol):
Responsable de l’activitat:
Centre on s’imparteix:
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 imprès formalitzat a l'efecte
dirigit a la Comissió del Programa, amb justificació de les activitats realitzades i les hores emprades
(certificats, diplomes, etc.).
https://www.uv.es/escoladoct/pdfs_web/FormulariReconeixementDoctoratForm.pdf
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PROGRAMA DE DOCTORAT EN
CIÈNCIES SOCIALS
DOCUMENT PERSONALITZAT D’ACTIVITATS
ACTIVITATS EXPECÍFIQUES

ACTIVITATS REALITZADES

ACTIVITAT 2

Seminari 1 (títol):

Codi: 50030

Responsable de l'activitat:

Seminaris sobre les diferents línies de Centre on s'imparteix:
recerca
Data de realització:
Durada mínima total: 10 hores
Hores de formació:
Planificació: a temps complet i a temps
parcial, el primer any d'investigació.
Seminari 2 (títol):
Participació en, almenys, dos dels seminaris
específics en la línia d'investigació del Responsable de l'activitat:
Programa de Doctorat on s'inscriu la Centre on s'imparteix:
temàtica pròpia. Cada seminari tindrà una
Data de realització:
durada d'almenys 5 hores.
Acreditació de l’assistència

Hores de formació:

ACTIVITAT 3

Títol (si escau):

Codi: 50031

Congrés / Jornada:

Participació en un congrés científic

Entitat organitzadora:

Equivalència en hores: 25 hores

Data de realització:

Planificació: a temps complet, durant el Lloc de realització:
primer any. A temps parcial, durant el
Tipus de participació:
segon any.
Cada doctorand/a haurà de participar en
almenys un congrés científic de caràcter
nacional o internacional, workshop o
jornada, en els quals es procedeix a
l'exposició oral de treballs científics
prèviament avaluats. Durada: 2 a 3 dies.
Acreditació de la participació
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PROGRAMA DE DOCTORAT EN
CIÈNCIES SOCIALS
DOCUMENT PERSONALITZAT D’ACTIVITATS
ACTIVITAT 4

Activitat:

Codi: 50032

Responsable de l'activitat:

Presentació de la proposta de recerca Centre i aula on es realitza:
(exposició pública)
Data de realització:
Durada prevista (treball previ i
exposició): 24 hores
Planificació: a temps complet, durant el
primer any. A temps parcial, durant el
segon any.
Presentació de la proposta de recerca del
doctorand doctoranda (Presentació Oral en
Sessió Pública)
Acreditació: Acta de la sessió d'exposició
pública.
ACTIVITAT 5

Activitat:

Codi: 50033

Responsable de l'activitat:

Taller d'elaboració de tesis doctorals

Centre i aula on es realitza:

Durada: 15 hores

Data de realització:

Planificació: a temps complet, segon any. Hores de formació:
A temps parcial, tercer any.
Acreditació de la participació al taller
ACTIVITAT 6

Seminari 1 (títol):

Codi: 50034

Responsable de l'activitat:

Seminaris sobre
investigació

metodologia

de

la Centre on s'imparteix:

Durada mínima total: 16 hores

Data de realització:
Hores de formació:

Planificació: a temps complet, segon any.
A temps parcial, tercer any.
Seminari 2 (títol):
Assistència almenys a dos seminaris sobre
metodologia d'investigació, com a mínim 8 Responsable de l'activitat:
hores cada un.
Centre on s'imparteix:
Acreditació: assistència i aprofitament
Data de realització:
Hores de formació:
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PROGRAMA DE DOCTORAT EN
CIÈNCIES SOCIALS
DOCUMENT PERSONALITZAT D’ACTIVITATS
ACTIVITAT 7

Títol:

Codi: 50035

Congrés / Jornada / Revista científica:

Presentar d'un treball en un congrés Entitat organitzadora / Editorial
científic o sotmetre a avaluació d'una
Data de realització / Data d'enviament:
revista científica un treball de recerca.
Lloc de realització (només congressos):
Durada: 2 o 3 dies. 50 hores
Tipus de participació (només congressos):
Planificació: a temps complet, segon any.
A temps parcial, tercer o quart any.
Activitat obligatòria i específica pel que fa
a contingut i transversal pel que fa al
desenvolupament
d'habilitats
de
comunicació i difusió de resultats científics.
Acreditació de la presentació de la
ponència al congrés/workshop/jornada o
correu electrònic de la revista on s’hi
acredite que l’article ha estat rebut i està
en procés d’avaluació.

Consideracions complementàries:
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PROGRAMA DE DOCTORAT EN
CIÈNCIES SOCIALS
DOCUMENT PERSONALITZAT D’ACTIVITATS
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.
En el cas de l'activitat 2: "Participació en, almenys, dos dels seminaris específics sobre la temàtica pròpia de les
diferents línies de recerca del doctorat", el doctorand o la doctorand haurà de completar com a orientació almenys 10
hores de formació en total. Per tant, quan els seminaris als quals assisteixi siguin de menys de 5 hores de durada,
hauran de participar necessàriament en més de dos seminaris.
La participació en un únic congrés o jornada no permetrà al doctorand o a la doctoranda complir l'activitat 3 i 7
encara que a més d'assistir hi hagi presentat una comunicació.
Aquest mateix principi regeix per a qualsevol altra activitat de la fase de formació del Doctorat en Ciències Socials.
Com a criteri general no es reconeixeran activitats per altres que van ser cursades prèviament en la titulació que va
permetre l'accés al Doctorat (excepte en el cas de provenir d'un altre Doctorat afí).

A València el ______ de ______________ de ______

Signat, el doctorand / la doctoranda:

Aquest document es presentarà a avaluació per la Comissió del Programa segons convocatòria, cada any
d'investigació. Haurà de ser supervisat pel / per la director / a de Tesi i, si escau, tutor / a, que informaran
anualment sobre l'activitat de l'estudiant. Finalment, formarà part, en suport digital, de la documentació a
lliurar durant el procediment de dipòsit de Tesis.
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