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1. Identificació del curs: 14100.14 

 
Nom: Recerca i Innovació Responsable (RRI) i projectes de doctorat 
 
Hores: 8 hores (acreditables per 25 amb avaluació superada) 
 
Dates d’impartició: 23 de novembre i 13 de desembre de 2017  
 
Els dies 29 i 30 de novembre es realitzen les jornades «Noves perspectives en la gestió de la responsabilitat 
social en les universitats», on es parlarà sobre gestió integral de la RSU i sobre els aspectes relatius a la 
recerca i innovació responsable. La inscripció és gratuïta. L’assistència a estes jornades es contarà com a 
15 hores addicionals. 
 
Idiomes d’impartició: Castellà/Valencià. Materials tan sols disponibles en anglès. 
Places oferides:  40 modalitat presencial 
  
Professorat: 

Domingo García Marzá (Catedràtic d’Ètica i Comissionat del rector per al Desenvolupament de 
la Responsabilitat Social Universitària.) 
Daniel Pallarés (Professor del Departament de Filosofia i Sociologia) 
Francisco Fernández Beltrán (Cap de Servei de Comunicació i Publicacions) 
Rosana Sanahuja Sanahuja (Unitat de Cultura Científica i de la Innovació, adscrita al Servei de 
Comunicació i Publicacions) 

 
2. Motivació 
 
La Recerca i Innovació Responsables (RRI per les sigles en anglés) s’ha convertit en els darrers anys en un 
requisit transversal en les polítiques de ciència i tecnologia de la Unió Europea davant la necessitat d’alinear 
els processos d’investigació i innovació i els seus resultats amb les demandes i valors de la societat. El curs 
introdueix els estudiants de doctorat a la Recerca i la Innovació Responsables i facilita la reflexió i la 
discussió sobre com la responsabilitat es pot entendre i practicar en la recerca acadèmica. El curs suposa 
una aproximació a diferents conceptes i enfocaments cap a l’RRI i la seua aplicació a exemples concrets de 
recerca i innovació. L’estudiantat examinarà el seu propi projecte d'investigació des d'una perspectiva RRI 
i reflexionarà i proposarà com considerar pràcticament i aplicar l’RRI en aquest context. 
 
3. Requisits 
 
Estar matriculat en un programa de doctorat de la Universitat Jaume I a l’empara del RD99/2011. 
 
4. Competències i destreses personals 
 
Al finalitzar el curs l’objectiu és que l’estudiantat siga capaç de:  
- Analitzar i discutir les principals característiques dels diferents conceptes de Recerca i Innovació 
Responsables (RRI) i les seves implicacions en les pràctiques de recerca; 
- Aplicar diferents conceptes d’RRI per identificar possibles maneres de fer que els processos d’R + I siguin 
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més responsables; 
- Identificar possibilitats per fer que els seus propis projectes de recerca siguin més responsables del nivell 
de procediment i del resultat. 
 
 
5. Continguts 
 
El curs introduirà els estudiants de doctorat a diferents conceptes de Recerca i Innovació Responsables 
(RRI) i iniciarà la deliberació sobre com fer més responsable un projecte de recerca de doctorat. 
L’estudiantat llegirà i discutirà diversos conceptes d’RRI en grups i després els aplicarà a casos concrets 
de processos d’R + I. A més, els participants introduiran els seus propis projectes de recerca de doctorat o 
les primeres idees del projecte i identificaran les possibilitats per desenvolupar una investigació més 
responsable. 
 
6. Metodologia docent 
 
Es disposarà d’un curs a la plataforma Aula Virtual de la Universitat Jaume I per al seguiment de 
l’assignatura i com a eina de comunicació amb l’alumnat (https://aulavirtual.uji.es/). 
 
La realització del curs serà en modalitat presencial amb un mínim d’assistència obligatòria del 80%.  
 
 
7. Avaluació 
 
L'avaluació es basarà en la qualitat dels participants contínua i activa en les diferents activitats del curs i 
d’una prova consistent en la realització d’un assaig final deliberant sobre els aspectes d’RRI del seu projecte 
de recerca. Aquest prova es gestionarà en la plataforma Aula Virtual. 
 
8. Horari i aules 
 
23 de novembre de 9.30 a 14:00 hores amb un descans de 30 minuts.  
Aula Magna TD0301CC Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 
 
13 de desembre de 9.30 a 14.00 hores amb un descans de 30 minuts.  
Aula Magna TD0301CC Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 
 
9. Materials 
 
Les presentacions i els materials específics es trobaran a l’Aula Virtual, amb antelació a la realització del 
curs. 


