
 
 
 
INTRODUCCIÓ A LES BONES PRÀCTIQUES EN LA SUPERVISIÓ DOCTORAL 
 
Este curs alterna presentacions interactives, debats i exercicis en grup per treballar 
sobre els següents temes: 
 
Introducció a les bones pràctiques en supervisió. En aquesta introducció es descriu el 
context internacional actual de la supervisió doctoral i analitzem la necessitat de la seva 
professionalització degut, entre altres coses, a la pressió a la qual es troben sotmesos 
els supervisors per a obtenir, en un curt espai de temps, doctorats d'alta qualitat i que 
produeixin evidències. 
 
Supervisió: tasca multidimensional. En este mòdul es descriuen les principals funcions 
d'orientació, suport i seguiment que el supervisor ha de realitzar al llarg del 
desenvolupament del doctorat. 
 
Supervisar, qüestió d'estil. Este mòdul descriu els diferents rols que han de jugar els 
supervisors eficaços, i els estils de supervisió que es poden desenvolupar. S'incideix amb 
particular detall en la clarificació de les expectatives entre el supervisor i el doctorat, ja 
que això pot afectar la qualitat de la relació entre ells. 
 
 
IMPARTIT PER 
 
Mª DOLORES JIMÉNEZ LÓPEZ (Universitat Rovira i Virgili) 
JOAN JOSEP CARVAJAL MARTÍ (Universitat Rovira i Virgili) 
ERCILIA GARCÍA ÁLVAREZ (Universitat Rovira i Virgili) 
MAR REGUERO DE LA POZA (Universitat Rovira i Virgili) 
 
 
DESTINATARIS 
 
PDI (doctor) de la Universitat de València 
 
 
INSCRIPCIÓ 
 
L’admissió al curs es realitzarà per rigorós ordre d’inscripció. Més informació a la web 
de l’Escola de Doctorat: https://www.uv.es/escola-doctorat 
 
 
DATES 
 
10 de Gener 2020: Aula F.2.2, Facultat de Química. Campus Burjassot. 



 
12 de Febrer 2020: Sala 1 Dept. Història Moderna i Contemporània (4ª planta), Facultat 

de Geografia i Història. Campus Blasco Ibáñez. 
 
19 de Febrer 2020: Aula P206, Facultat de Magisteri. Campus Tarongers. 
 
 
TEMARI 
1.  Presentacions personals dels professors que imparteixen el curs i dels assistents. 
 
2.  Procediments generals del doctorat. 
 
3.  Bones pràctiques en supervisió: Visió general de conceptes i context internacional 

actual 
 
4.  La supervisió com una tasca multidimensional. 
4.1.  Principals funcions dels supervisors en els àmbits d'orientació, suport acadèmic i 

seguiment del projecte. 
4.2.  Disseny d'eines per a la sistematització del treball de supervisió. 
 
5.  Supervisió, una qüestió d'estil. 
5.1.  Diferents rols del supervisor. 
5.2.  Característiques d'un supervisor efectiu. 
5.3.  Clarificació d'expectatives. 
 
6.  Conclusions 
 
 
 
CERTIFICACIÓ 
 
L'Escola de Doctorat expedirà un certificat d'assistència a les persones participants, 
sempre i quan s'hagen inscrit prèviament pel mitjà establert i hagen estat acceptades. 
 


