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Activitats formatives a realitzar per l’alumnat que comença el 

programa de doctorat el curs 2016-2017. 
 
1- Haurà de fer un mínim de 90 hores d’activitats formatives durant tot el doctorat. 

Almenys 20 hores han de ser del tipus 1 (cursos de formació transversal) i la 
resta han d’incloure activitats d’ almenys un altre de la resta de tipus.  
A més de les activitats formatives del propi programa, s’inclouen les que 
organitza l’Escola de Doctorat, les que realitza en col·laboració amb el Centre de 
Formació del Professorat i el Servei de Biblioteques. L’alumnat de doctorat poc 
accedir als cursos del Centre de Formació del Professorat en les mateixes 
condicions que l’alumnat PDI.  

 2- L’alumnat que s’incorpori al nou programa de Doctorat, Decret 99/2011, procedent 
d’un programa a extingir durant el present curs, haurà de fer la part proporcional 
dels crèdits segon el temps que estigui en el nou programa abans de presentar la 
tesi, a raó de 30 crèdits per curs i que incloguin almenys dos del quatre tipus 
d’activitats. 

 
 
TIPUS D’ACTIVITATS FORMATIVES HORES 

 
1. CURSOS DE FORMACIÓ 

TRANSVERSAL 
1.1. Capacitació documental 
1.2. Tractament dades quantitatives 
1.3. Tractament dades qualitatives 
1.4. Redacció documents científics 
1.5. Gestió recursos 
1.6. Altres (...) 

 
20 hores mínim 

 
2. ACTIVITAT CIENTÍFICA EN GRUPS 

DE RECERCA 
2.1. UdL: participació en reunions 

científiques, seminaris de experts, 
tutories amb el director de tesi 

2.2. Fora UdL: estades de formació, 
assistència i participació en seminaris o 
jornades científiques, 

2.3. UdL o fora de la UdL: participació en 
seminaris o jornades doctorals; 
assistència a cursos sobre tècniques i 
mètodes de investigació específics. 
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3. ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ EN 
FÒRUMS CIENTÍFICS D’ÀMBIT 
ESTATAL O INTERNACIONAL 
3.1. Presentació de comunicacions 

científiques.  

 A raó de 30 hores si es tracta d’àmbit 
estatal i 40 hores si és internacional. 

 
4. REDACCIÓ DE DOCUMENTS 

CIENTÍFICO-TÈCNICS.  
4.1. Redacció d’un document científico-

tècnic sobre la tesi (informes parcials 
sobre resultats de la tesi presentats a les 
avaluacions o seguiments anuals) 

4.2. Publicació d’un article, patent, informe 
tècnic, manual d’usuari,...  

 

 La comissió de doctorat establirà un 
barem d’equivalència en hores. 

Total 90 hores 
 


