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1. Identificació del curs: 14100.10 
 
Nom: Carrera investigadora 
 
Hores: 12 hores presencials 
Dates: 13 i 14 de febrer de 2018 
Idioma: Castellà 
Places ofertes: 100 modalitat presencial   
  
  
Professorat: 

Ismael Rodrigo (Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic) 
Cristina Villarroya  (Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic) 
Francisco López Benet (Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat) 

 
2. Motivació 
L’objectiu del curs es dotar a l’estudiantat d’una visió general de la carrera investigadora en universitats i 
centres públics d’investigació. Es presta especial atenció a la fase postdoctoral, amb el propòsit d’orientar 
a l’estudiantat en aquesta fase crítica, continuació natural del doctorat, que és determinant per a l’adquisició 
d’autonomia científica i adquisició de les competències pròpies del personal investigador independent. 
 
Per a facilitar la contextualització de la carrera investigadora, s’introdueix informació bàsica dels sistemes 
de finançament públic de la investigació, a nivell autonòmic, estatal i europeu. 
 
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 
Es preveu que l’alumnat assolisca una sèrie de competències transversals relacionades amb el coneixement 
dels sistemes de Ciència, Tecnologia i Innovació i el desenvolupament de la carrera investigadora, 
fonamentalment en les universitats i organismes públics d’investigació: 

• Disposar d’informació actualitzada i de diferents punts de vista basats en experiències reals, que 
permeta decidir i planificar el futur immediat de la carrera investigadora 

• Descobrir l’etapa postdoctoral, el seu significat i articulació 
• Conèixer les principals convocatòries de contractes postdoctorals, els seus requisits, barems i 

procediments de selecció. 
• Aprendre i assumir la importància de la mobilitat en la carrera investigadora, així com les 

plataformes de difusió d’oportunitats de treball per als investigadors 
• Conèixer l’entorn del finançament públic de la investigació, a nivell autonòmic, estatal i europeu. 
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5. Continguts 
 
Dimarts, matí 

 
9:00h 

 
1. Ajudes per a la formació postdoctoral (Professor: Ismael Rodrigo) – 1,5 hores 

La fase postdoctoral 
Ajudes Juan de la Cierva formació. 
Ajudes Juan de la Cierva incorporació. 
Ajudes postdoctorals UJI. 
Ajudes Ramón y Cajal. 
Contractes Torres Quevedo 

 
10:30h 

 
2. El programa marc de la Unió Europea per a la investigació i la innovació  (Professors: Cristina 

Villarroya) –  3 hores 
Programa Horitzó 2020. 
Accions Marie Sklodowska Curie: modalitats 

 
Dimarts, vesprada 
 

15:30h 
 

3. Taula redona: experiències de participació en les Accions Marie Sklodowska Curie.  –  2 hores 
(Moderada per la directora de l’Escola de Doctorat) 
3 investigadors del programa Marie Sklodowska Curie, de diferents àrees de coneixement, exposaran 
la seua experiència, els factors clau i les lliçons apreses. 

 
 

Dimecres, matí 
9:00h 

 
4. Pla estatal d’investigació científica i tècnica i d’innovació.  Foment de la investigació autonòmica. 

Pla propi de investigació de la Universitat Jaume I. (Professor: Ismael Rodrigo) – 2 hores 
Objectius dels plans. 
Programes i subprogrames. 
Instruments de finançament. 
 

11:00h 
 

5. La carrera universitària i l’acreditació del professorat  (Professor: Francisco López Benet) – 2 
hores 
Categories de professorat. 
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Agències d’avaluació i acreditació. 
L’acreditació del professorat. 
El document de carrera docent i investigadora de la Universitat Jaume I. 
Avaluació de l’activitat investigadora. 

 
Dimecres, vesprada 
 

15:00h 
 

6. Estratègia de mobilitat en la carrera investigadora. (FECYT: persona per determinar) – 2 hores 
La importància de la mobilitat en la carrera investigadora. Estratègies. 
La xarxa Euraxess de suport a la mobilitat 
 
 

 
6. Metodologia docent 
Es disposarà d’un curs a la plataforma “Aula Virtual”  de la Universitat Jaume I per al seguiment de 
l’activitat i com a eina de comunicació amb l’alumnat (https://aulavirtual.uji.es/). 
 
7. Avaluació 
Aquest curs s’acreditarà mitjançant la presentació del certificat d’assistència.  
 
 
8. Aules 
Sala d’Actes del Consell Social i Escola de Doctorat (FF0008CC) Matí, 9 a 14 hs 
 
 
 
 


