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Impartició d'un seminari sobre el 
projecte d'investigació

Obligatòria

El doctorant haurà impartir un seminari sobre el desenvolupament i els resultats 

del seu projecte d'investigació davant altres altres col·legues i davant docents del 

programa. Aquesta activitat consta de 15 hores com màxim.

Participació en tallers o cursos d'especialització en 
metodologia

Obligatòria

El doctorant haurà d'assisitr a un taller sobre metodologia d'investigació en 

comunicació dels que ofereix anualment el Programa de Doctorat. Auesta 

activitat consta de 25 hores com màxim.

Assistència a seminaris o conferències 
impartits per experts en l'àmbit 
de coneixement

Obligatòria
El doctorant assistirà almenys a un seminari o conferència dels que imparta un 

professor o un investigador de referència en el seu àmbit, si es possible a més 

d'una. Aquesta activitat constarà de 10 hores com màxim.

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

Obligatòria

El doctorant haurà de completar i enviar a una revista científica bé valorada en els 

índexs d'impacte dintre del seu camp de coneixement un article que presenti les 

conclusions del seu treball doctoral. Aquesta activitat consta de 200 hores com 

màxim.

El doctorant haurà d'assistir, en la mesura que el seu director ho estimi pertinent i 
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Assistència a working doctoral groups Optativa

El doctorant haurà d'assistir, en la mesura que el seu director ho estimi pertinent i 

que la seva dedicació al treball doctoral ho permita, a grups de treball doctoral. 

Aquesta activitat consta de 10 hores com màxim.

Estades d'investigació en centres nacionals  o 
estranger, públics o privats

Optativa

 El doctorant pot realitzar estades d'investigació en altres centres acadèmics, amb 

el permís del seu director i el coneixement de la Comissió Acadèmica del 

Programa. Aquesta activitat constarà de 300 hores com màxim.

Participació en escoles d'estiu Optativa

El doctorant pot participar en escoles d'estiu organitzades per associacions o 

altres centres acadèmics, amb el permís del seu director i el coneixement de la 

Comissió Acadèmica del Programa. Aquesta activitat constarà de 50 hores com 

màxim.

Participació en simposis de joves investigadors Optativa

 El doctorant pot participar en simposis de joves investigadors, amb el permís del 

seu director i el coneixement de la Comissió Acadèmica del Programa. Aquesta 

activitat constarà de 50 hores com màxim.

Presentació de una comunicació
(póster u oral) en congreso nacional

Optativa

El doctorant pot presentar comunicacions o pòsters en congressos nacionals o 

internacionals, amb el permís del seu director i el coneixement de la Comissió 

Acadèmica del Programa. Aquesta activitat constarà de 100 hores com màxim.

Mobilitat Optativa

El doctorant pot aprofitar les relacions existents entre el Programa i altres 

programes de doctorat d'altres universitats centres d'investigació per realitzar 

intercanvis i visilar-los. Aquesta activitat constarà de 100 hores com màxim.
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