
 
 

 

Programa de Doctorat en Ciències 

Codi 14104 

1. Nom i codi de la activitat formativa  

Altres 

14104.09 

2. Dades de l’activitat  

2.1. Tipus d’activitat:  Optativa 

2.2. Acreditable per formació transversal: No 

2.3. Hores mínimes a desenvolupar (tan sols si és obligatòria): -- 

2.4. Hores màximes acreditables en l’activitat: 50 

2.5. Planificació temporal (estudiantat temps complet): primera, segona i tercera anualitat 

2.6. Planificació temporal (estudiantat temps parcial): primera, segona, tercera, quarta i 
cinquena anualitat 

3. Descripció de l’activitat  

Són activitats que organitza de manera eventual el programa de doctorat i que no estan recollides en apartats 

anteriors. 

L'alumnat haurà de consultar la pàgina web del programa per conèixer en cada moment si hi ha activitats en 

aquest apartat. 

Les hores reconegudes seran les que apareguen a la web (màxim 30 hores per activitat). Per comptabilitzar 

aquestes activitats s'haurà de comptar amb l'aprovació del tutor i la certificació que s'estableixi en la web per 

a cada activitat. 

 

 

 

 

 



 
 

 

4. Competències bàsiques, capacitats i destreses personals 

4.1 Competències bàsiques rd99/2011: -- 

4.2. Capacitats i destres personals RD99/2011: -- 

Llistat de competències bàsiques estudis de doctorat (Article 5.1 RD99/2011)  

CB1.  Comprensió sistemàtica d’un camp d’estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca 

relacionats amb el camp esmentat. 

CB2.  Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de 

recerca o creació. 

CB3.  Capacitat per contribuir a l’ampliació de les fronteres del coneixement a través d’una recerca 

original. 

CB4. Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d’avaluació i síntesi d’idees noves i complexes. 

CB5.  Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general 

quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d’ús habitual en la seva comunitat 

científica internacional. 

CB6. Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l’avenç científic, tecnològic, 

social, artístic o cultural dins d’una societat basada en el coneixement. 

Llistat de capacitats i destreses personals estudis de doctorat (Article 5.2 RD99/2011) 

CD1.  Desenvolupar-se en contextos en què hi ha poca informació específica. 

CD2. Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex. 

CD3. Dissenyar, crear, dur a terme i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de 

coneixement. 

CD4. Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari. 

CD5.  Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada. 

CD6.  La crítica i defensa intel·lectual de solucions 


