TIPUS D’ACTIVITATS FORMATIVES
DOCTORAT D’ANTROPOLOGIA I COMUNICACIÓ
Activitat formativa
U01
Formació en investigació
U02
Disseminació i publicació
de resultats de la
investigació

U03
Mobilitat i intercanvi
científic

U04
Seminari
d’acompanyament

Hores

Obligatorietat

5075

SÍ

100

SÍ

20

SÍ

75

NO

62,5

SÍ

Descripció activitat
Tots els processos d’investigació per
arribar a presentar una tesi
Presentacions en congressos
Publicació article en rev. especialitzada
Publicació capítol de llibre
Altres activitats de disseminació
Assistència a congressos nacionals o
internacionals
Assistència a seminaris, workshops, etc.
que suposin desplaçament
Estades en centres d’investigació
Treball de camp
Treball documental en arxius o
institucions
Obligatorietat en organitzar-lo per part
del DAC
Seminari anual on els estudiants avançats
presenten els avenços de la recerca

Observacions

Especificacions

És el treball de recerca de la tesi
Tots els estudiants de la URV
han d’acreditar al menys la
publicació (o acceptació) d’un
article o d’un capítol de llibre

Requisit general de la URV per
tots els alumnes

En el cas d’estades cal acordar
objectius amb el grup receptor

Intercanvi científic (congressos,
seminaris, workshops): 20 hores
(obligatori)

Avalades pel director/a,
autoritzades per la CAD

S’exigirà un mínim d’un 80%
d’assistència. En cas de visióon demand, caldrà fer un
comentari escrit.

Estades en centres de recerca.
Mínim 75 hores (optatiu)
Setmana del DAC
Cal assistir al menys a 2 setmanes
del DAC.
Cal fer al menys 1 presentació

Cal implementar-ho online
U05
Participació en col·loquis
U06
Participació en l’organització de col·loquis
U07
Seminari metodològic

62,5

NO

Obligatorietat d’organitzar al menys un
col·loqui anual per part del DAC

75

NO

Formació relacionada amb l’organització
científica d’un col·loqui

40

SÍ

Formació metodològica, especialment
durant el primer i el segon any (1
seminari per curs de caràcter obligatori)

Assistència optativa.

Recomanable segons les línies
d’investigació

S’exigirà un mínim d’un 80%
d’assistència. En cas de visióon demand, caldrà fer un
comentari escrit.

-

Seminari metodològic en la
Setmana del DAC.
Cursos PROFID
Pla de formació transversal

