I WORKSHOP JOVES INVESTIGADORS DEL DEPARTAMENT D’ANÀLISI ECONÒMICA
21 i 22 de maig de 2020
PREÀMBUL
Estimats i estimades Young DAE,
Seguint la línia iniciada en la trobada Young-DAE que celebrem a l'octubre, arriba el moment de
plasmar l'esperit manifestat allí en una acció que servisca per a mostrar el vostre treball.
Presentem el I WORKSHOP JOVES INVESTIGADORS DEL DEPARTAMENT D’ANÀLISI
ECONÒMICA que se celebrarà el 21-22 de maig 2020.
En aquest Workshop podreu obtindré una experiència amb els mecanismes del debat acadèmic
i afermar vincles entre vosaltres i el departament. La intenció és que pugueu recollir els
comentaris i consells dels investigadors experts en el vostre tema i pugueu explorar sinergies
entre vosaltres. Sou un col·lectiu amb perfils molt diferents i això sempre és molt enriquidor.
Espere que aquesta iniciativa siga del vostre interés. Us anime a participar presentant el vostre
treball tant si està en estat inicial com si ja està madur.
Una salutació,
Empar Pons
CALL FOR PAPERS
Podran participar en el seminari tots els doctorands inscrits en qualsevol dels programes de doctorat
adscrits al Departament d'Anàlisi Econòmica (Doctorat en Economia Industrial i Doctorat Interuniversitari
en Història Econòmica), així com tots aquells que hagen obtingut el títol de doctor dins d'aquests
programes durant els anys 2019 i 2020. A més, també podran participar els alumnes del Màster
Universitari en Economia que estiguen matriculats en l'assignatura Treball Final de Màster (TFM) en el
curs acadèmic 2019-2020 i que vulguen exposar el seu projecte preliminar, per a la qual cosa s'organitzarà
una modalitat de característiques especials.
El seminari estarà estructurat en sessions de comunicacions amb temàtica similar, que estaran moderades
per membres doctors de el personal docent i investigador del departament. El funcionament de
cadascuna de les modalitats serà el següent:
•

MODALITAT ORDINÀRIA (doctorands i recentment doctorats). Cadascuna de les comunicacions
comptarà amb DOS discussants, que hauran llegit detingudament el treball amb anterioritat i
oferiran els seus comentaris o suggeriments de millora. Un d'ells (discussant A) serà un doctorand
l'àmbit de recerca del qual siga similar al del treball presentat, mentre que l'altre (discussant B)
serà un membre doctor del personal docent i investigador del departament amb reconeguda
trajectòria investigadora en l'àmbit temàtic de la ponència, però que no forme part de l'equip de
supervisió doctoral del ponent. Els participants disposaran de 15 minuts per exposar el seu
treball, seguits d'altres 20 minuts en què els discussants realitzaran les seves intervencions i,
finalment, 10 minuts per a la intervenció de la resta d'investigadors presents que així ho desitgen.

•

MODALITAT TREBALL FINAL DE MÀSTER (alumnes del MU en Economia). Els participants
disposaran de 10 minuts per exposar el seu treball, seguits d'altres 10 minuts per a la intervenció
dels investigadors presents que vulguen oferir els seus comentaris o suggeriments de millora.

Els interessats en participar, tant en la modalitat ordinària com en la modalitat Treball final de màster,
hauran d'enviar la seva proposta de comunicació per correu electrònic a José Cano Leiva (Jose.CanoLeiva@uv.es) i a Pau Insa Sánchez (Pau.Insa@uv.es) abans de l'1 DE MARÇ DE 2020. La proposta de
comunicació per a ambdues modalitats ha d'incloure necessàriament el nom de l'autor, el títol de la
ponència, un resum de 300 paraules i el nom o noms del director o els codirectors de la investigació. Els
participants en la modalitat Treball Final de Màster també hauran d'indicar aquesta circumstància en la
seva proposta. Les comunicacions es podran fer en anglès, valencià o castellà.
La relació de sessions i comunicacions, amb l'assignació dels respectius discussants per a cada
comunicació, es farà pública en la pàgina web del departament el 13 DE MARÇ DE 2020. Per als
participants en la modalitat ordinària, el treball complet haurà d'enviar-se als organitzadors abans del 30
D’ABRIL DE 2020. Els detalls sobre les característiques de la versió definitiva es comunicaran en una
segona circular. Els participants en la modalitat Treball Final de Màster (TFM) no hauran de lliurar un
treball escrit.
Comitè organitzador:
Direcció: Empar Pons Blasco (Amparo.Pons@uv.es)
Àrea de Fonaments: José Cano Leiva (Jose.Cano-Leiva@uv.es)
Àrea d'Història: Pau Insa Sánchez (Pau.Insa@uv.es)

