
 

 
Document d'activitats formatives  

Programa de Doctorat: BIOQUÍMICA, BIOLOGIA MOLECULAR I BIOMEDICINA 
RD99/2011 

 

La formació del doctorand inclou la realització d’activitats formatives que complementen el projecte de recerca: 1) obligatòries pel PD; 2) optatives a decidir amb el director de la tesi i 3) transversals 
organitzades per l’Escola de Doctorat. 
Mes informació a: https://www.uab.cat/web/docencia-de-postgrau/activitats-formatives-1345778600410.html 
I https://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/activitats-formatives-transversals-1345764990223.html 

 

 
 Marcar 

amb 
una X 

                                             
 

Activitat 

 
Tipologia de 

l'activitat 

 
Informació de l'activitat 

 
Període 

 
               Comprovant 

 

1 

 Assistència a seminaris o 
conferències impartits per experts 

en l'àmbit de coneixement 

Obligatòria Seminaris organitzats pel Dept de Bioquímica i Biologia Molecular i els centres i instituts 
del qual formen part el professorat del programa de Doctorat o els directors de tesi 

Anual, mínim 5/any Certificat nominal emès per l’organització. 

 

1 

 Presentació de comunicació oral o 
escrita en congrés nacional o 

internacional 

Obligatòria Presentació d'una comunicació a congrés com a mínim. El doctorand ha de signar com a 
primer o últim autor.  

Mínim una vegada 
durant els 3 anys de 

doctorat 

Certificat d'assistència al congrés i còpia de 
la comunicació tal i com apareix en el llibre 

d'abstracts del Congrés 

 

1 

 Presentació d'una comunicació en la 
jornada científica del Dept de 

Bioquímica i Biologia Molecular 
(UAB) 

Obligatòria    Participació activa del doctorand com a primer firmant d'una comunicació oral o pòster. Mínim un cop 
durant 

els 2 primers anys 
del doctorat. 

Còpia de l'abstract tal com surt a llibre de les 
Jornades científiques del Departament. 

 

2 

 Elaboració d'un article d'investigació 
enviat a una revista científica 

d'impacte 

Optativa 
Específica Fixe 

El doctorand ha de presentar un article en una revista indexada al SCI amb una part dels 
resultats dels treballs de tesi. 

Durant els 3 anys 
del doctorat 

PDF de l'article imprès o email justificant 
l'acceptació de l'article 

 

2 

 Participació en Journal clubs interns 
de grup de recerca  

Optativa 
Específica Fixe 

Es fomentarà la participació en journal clubs interns del grup de recerca Anual Informe signat pel director de tesis sobre 
l'organització i periodicitat dels Journal clubs 

i la participació de l'estudiant de doctorat.  

 

2 

 Participació en seminaris interns de 
grup de recerca  

Optativa 
Específica Fixe 

Es fomentarà la participació en seminaris interns del grup de recerca Anual Informe signat pel director de tesis sobre 
l'organització i periodicitat dels seminaris i la 

participació de 
l'estudiant de doctorat. 

 

2 

 Participació en reunions científiques 
entre grups de recerca, relacionats 

amb el projecte de tesis. 

Optativa 
Específica 
Variable 

Participació en workshops o reunions de projectes sobre temes directament relacionats 
amb el projecte de recerca. 

Anual Informe signat pel director de tesis indicant 
dia i hora de la reunió, grups participants i 

títol del projecte que s'ha discutit 

 

2 

 Mobilitat Optativa 
Específica 
Variable 

Es fomenta el desplaçament a altres laboratoris de l'àmbit d'estudi en qüestió per a 
complementar la formació,  

Durant els 3 anys 
del doctorat. 
Mínim 15 dies 

Certificat signat per l'investigador de 
l'entitat receptora i del director de la tesi, 

indicant lloc i dates 

 

2 

 Sessions clíniques Optativa 
Específica Fixe 

Adreçat a estudiants que realitzen el doctorat en hospitals associats a la UAB Anual Certificat signat pel director, indicant 
freqüència i participació de l'estudiant 

https://www.uab.cat/web/docencia-de-postgrau/activitats-formatives-1345778600410.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/activitats-formatives-transversals-1345764990223.html


 

2 

 Participació en tallers o cursos 
d'especialització metodològica 

Optativa 
Específica 
Variable 

Participació en tallers o cursos d'especialització metodològica Anual Document acreditatiu de la superació del 
curs. 

 

2 

 Curs de formació per personal 
investigador usuari d'animals per 

experimentació 

Optativa 
Específica Fixe 

Proporciona els coneixements necessaris en matèria de benestar animal i aspectes ètics 
de l'experimentació animal amb finalitats científiques. Curs obligatori pels estudiants de 

doctorat que han de treballar amb animals d'experimentació 

Durant els 3 anys 
del doctorat 

Certificat d’aptitud 

 

2 

 Curs d’instal·lacions radioactives, 
bioseguretat i altres 

Optativa 
Específica Fixe 

Permet assegurar la protecció laboral dels estudiants de doctorat. El curs de radioactivitat 
és obligatori per aquells que treballen amb  productes  radioactius 

Durant els 3 anys 
del doctorat 

Certificat d’aptitud 

 

3 

 Cursos d’activitats formatives 
transversals organitzades per 

l’Escola de Doctorat 

Optativa 
Transversal 

Millora de la comunicació científica, idiomes, bibliografia, emprenedoria, propietat 
intel·lectual, gestió de projectes, etc 

Durant els 3 anys 
del doctorat 

Certificat d’aptitud 

 

3 

 Col·laboracions docents Optativa 
Transversal 

Segons tipus de contracte Durant els 3 anys 
del doctorat 

Certificat docent signat pel degà de la 
facultat on s'ha impartit la docència 

 

Conec la normativa de les activitats formatives i em comprometo a seguir aquelles que son obligatòries per al Programa de Doctorat i les que siguin acordades amb el director de tesi, així com informar-les en el 
meu expedient SIA de doctorat. 

Signatura del doctorand................................................ 

Nom i Cognoms ……………………………………………………….                              Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), .................................... 


