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El doctorat com a etapa formativa. Una aproximació a l'ètica en la
recerca i a les bones pràctiques

L’Escola de Doctorat vol donar un impuls a la formació en competències transversals dins
l’etapa formativa del doctorat. És per això que es va programar una sessió de benvinguda i
acollida a les noves doctorandes i doctorands que va tenir lloc el 28 de gener.
Més de 370 persones es van inscriure a la jornada, adreçada principalment a les persones que
s'incorporaven al doctorat enguany. En aquesta sessió s’ha remarcat la importància de l'ètica
en la recerca i com queda recollit al codi de bones pràctiques. S'ha explicat també la
importància del document de compromís doctoral que es signa a l'inici del procés d’elaboració
de la tesi doctoral. Al mateix temps, s'ha insistit en el valor de la formació en habilitats
transversals i que marquen l'excel·lència en la recerca, a la vegada que són bàsiques de cara a
ser valorat en entorns professionals molt diferents. Les xerrades es van retransmetre per
streaming i han estat seguides via internet per persones usuàries de tot el món.

La UAB vol consolidar aquest model d'activitats formatives en competències transversals.

Sessió de benvinguda dirigida a les noves doctorandes i doctorands del curs 2015-2016.

Dijous 28 de gener de 2016 a les 9:30 h
Lloc: Sala d’Actes del Rectorat.

Programa


09:30 h. Apertura, salutació i benvinguda als nous doctorands i doctorandes, a
càrrec de la vicerectora de Recerca, Dra. Pilar Dellunde.



10:00 h. Lliçó inaugural: “L’ètica en la recerca i el doctorat”, a càrrec del Dr. Josep
Santaló, catedràtic de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia.



11:00 h. L'Escola de Doctorat, el rol dels tutors i els directors, i el codi de bones
pràctiques, a càrrec del secretari acadèmic de l'Escola de Doctorat, Dr. Xavier Gabarrell.



On trobar la informació: les pàgines de Doctorat del web de la UAB.



Introducció a Sigma i la gestió del portfoli de cada doctorand, a càrrec de la cap de la
Unitat Tècnica de l'Escola de Doctorat, Sra. Carme Tost.



Testimonial d'una doctoranda, a càrrec de la Sra. Anna Petit, del Programa de Doctorat
en Ciència i Tecnologia Ambientals.



11:40 h. Per què un pla de formació en competències transversals?, a càrrec de la
directora de l'ICE, Dra. Carme Ruiz.



Gestió de la informació: decàleg de bones pràctiques, a càrrec del Servei de
Biblioteques, Sra. Marina Carbonell.

Intervencions en català i projeccions en anglès.

Materials de la sessió
Dra. Pilar Dellunde: Apertura, salutació i benvinguda als nous doctorands i doctorandes.
Dr. Josep Santaló: Lliçó inaugural: "L’ètica en la recerca i el doctorat".
Presentació.
Dr. Xavier Gabarrell: L’Escola de Doctorat, el rol dels tutors i els directors, i el codi de bones
pràctiques.
Presentació.
Sra. Carme Tost: Introducció a Sigma i la gestió del portfoli de cada doctorand.
Presentació.
Sra. Anna Petit: Testimonial d’una doctoranda.
Presentació.
Dra. Carme Ruiz: Per què un pla de formació en competències transversals?
Presentació.
Sra. Marina Carbonell: Gestió de la informació: decàleg de bones pràctiques.

Juny 2016

I després del doctorat, què?

Sessió dirigida a les doctorandes i doctorands que vagin a realitzar el dipòsit de la seva
tesi doctoral.

2 de juny de 2016.
Lloc: Cinema de la UAB. Edifici Àgora.
Hora: 9:30 del matí (fins les 12 hores).
Contingut:



09:30 - Registre.
10:00 - Apertura de la sessió. (5')








Els processos per fer el dipòsit de la tesi doctoral, a càrrec de la cap de la Unitat
Tècnica de l'Escola de Doctorat, Sra. Carme Tost. (12')
La publicació de la tesi doctoral a TDX i TESEO, a càrrec del Servei de Publicacions de
la UAB. (12')
10:45 - El doctorat i les sortides professionals, a càrrec del secretari acadèmic de
l’Escola de Doctorat, Dr. Xavier Gabarrell. (12')
Convocatòries Postdoc a Europa, a càrrec de la tècnica de l'Oficina de Projectes
Internacionals de la UAB, Sra. Queralt González. (7')
Convocatòries Postdoc a Catalunya i Espanya, a càrrec de l'Àrea de Gestió de la
Recerca de la UAB. (7')
Testimoni de doctors que estan treballant i la seva experiència professional
o Àmbit de Ciència i Tecnologia Ambientals: Dr. Jordi Oliver, fundador d'INÈDIT,
consultoria en ecoinnovació i spin off del Parc de Recerca de la UAB. (7')
o Àmbit de Veterinària: Dra. Marisol Castillo, directora de desenvolupament de
negoci en Andersen S.A. (7')
o Àmbit d'Antropologia: Dra. Núria Armentano, investigadora d'ANTROPÒLEGS.LAB.
(7')

Materials de la sessió
Dr. Xavier Gabarrell: Apertura de la sessió.
Sra. Carme Tost: Els processos per fer el dipòsit de la tesi doctoral.
Servei de Publicacions: La publicació de la tesi doctoral a TDX i TESEO.
Dr. Xavier Gabarrell: El doctorat i les sortides professionals.
Sra. Queralt González: Convocatòries Postdoc a Europa.
Sra. Anabel Poveda: Convocatòries Postdoc a Catalunya i Espanya
Dr. Jordi Oliver, Dra. Núria Armentano i Dra. Marisol Castillo: Testimoni de doctors que estan
treballant i la seva experiència professional.

Juliol, 2016

Com dissenyar i defensar la teva tesi amb el programari Idea Puzzle®

1ª edició
Sessió destinada a estudiants, directors de tesis i professorat de metodologia de
qualsevol àrea de coneixement.

7 de juliol de 2016.
Lloc: Sala Cinema de la UAB. Edifici Àgora.
Hora: 11:00 (fins les 13 hores).
Idioma del seminari: Anglès.

Contingut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Recerca com a un sistema de 21 qüestions
Qüestions teòriques de la teva recerca
Qüestions metodològiques de la teva recerca
Qüestions empíriques de la teva recerca
Qüestions retòriques de la teva recerca
Qüestions d’autoria de la teva recerca
Aplicació a la recerca dels participants amb el programari Idea Puzzle®

Vídeo de la sessió

