NORMATIVA D’APROVACIÓ DELS PROJECTES DE RECERCA DEL
ALUMNAT DE PRIMER CURS DEL PROGRAMA DE DOCTORAT EN DRET
I CIÈNCIA POLÍTICA

PLANTEJAMENT
La normativa pròpia dels Estudis de doctorat estableix com treball específic del primer any del
programa la elaboració del projecte de recerca que es pretén desenvolupar. L’aprovació
d’aquest projecte per la Comissió de doctorat es requisit per poder formalitzar la matricula del
segon curs.
La Comissió del programa de doctorat de Dret i Ciència política, en la seva reunió de 21 de
desembre de 2016 va a aprovar un sistema de seguiment acadèmic dels projectes de recerca del
alumnat de primer curs amb tres objectius:
1) Garantir un nivell adient de qualitat en els seus continguts i premisses
metodològiques;
2) Facilitar el coneixement i diàleg dels alumnes de doctorat de la mateixa línia de
recerca, entre ells i amb el professorat vinculat a la línia;
3) Crear l’oportunitat de integrar el treball de doctorat del alumnat del programa en la
activitat de recerca dels grups que treballen en la Facultat.
SEMINARIS DE DOCTORAT
Es constitueix la Comissió de seguiment del programa de doctorat en Dret i Ciència política,
d’acord amb el previst en el art. 40 del Reglament de règim intern de l’Escola de Doctorat de la
UB (aprovat pel Consell de Govern en data 3 d’octubre de 2013), amb la finalitat principal
d’informar sobre les sol·licituds d’acceptació del pla de recerca presentades pels doctorands i
de coordinar la celebració de seminaris de doctorats en els que el alumnat haurà de presentar i
debatre públicament el seu projecte de recerca.
La organització d’aquests seminaris i la seva logística –número, lloc, dia,
estructura, convocatòria- serà responsabilitat del representant en la Comissió de cada línia de
recerca amb el suport del personal administratiu del seu Departament i, si calgués, de la Escola
de postgraus de la Facultat.
En el desenvolupament del seminari el doctorand haurà de presentar de forma oral –també
mitjançant connexió telemàtica si no es pot traslladar per fer-ho de forma presencial, per raons
greus- i en un temps màxim de 15 minuts el seu projecte: Plantejament, hipòtesis de recerca,
objectius, sumari, aspectes metodològics, fonts de coneixement i planificació temporal.
Els investigadors que participen en el seminari –entre els que, lògicament, hauríem d’estar el/s
director/s i, en el seu cas, tutor/s dels projectes- podran fer suggeriments i debatre amb
l’alumne sobre el seu plantejament i contingut.

TERMINIS
Finalitzada la matrícula del primer termini, la Secretaria del programa enviarà, durant el mes de
desembre, als coordinadors d’aquests seminaris una primera relació del alumnat de primer curs
de doctorat, ordenat per línies de recerca i en la que figuri els noms dels directors/ i tutor/s de
cada alumne. Finalitzat el segon període de matricular s’enviarà una nova relació actualitzada,
durant el mes de març.
Els seminaris es desenvoluparan al llarg de tot el curs. El període, en tot cas, més adient per a la
seva convocatòria es el mes de maig. El representant de la línia de recerca en la Comissió vetllarà
per que els alumnes i, al menys, el professorat vinculat al programa siguin convocats amb una
anticipació mínima de 15 dies.
Abans del 15 de juny de cada any els membres de la Comissió entregaran a la Secretaria del
programa una relació del alumnat de primer curs que ha defensat el seu projecte de recerca en
les condicions estipulades en el model aprovat amb aquesta finalitat. El alumne, per la seva part,
haurà de presentar, en el mateix termini, la sol·licitud d’aprovació del seu projecte de recerca a
l’enllaç habilitat, per a la seva aprovació per la Comissió del programa abans de la formalització
de la matricula de segon curs.

ACTA D’APROVACIÓ DELS PROJECTES DE RECERCA DEL ALUMNAT DE PRIMER CURS DEL PROGRAMA DE
DOCTORAT EN DRET I CIÈNCIA POLÍTICA

Línia de recerca:..........................................................................
Coordinador dels seminaris:..........................................................

En aplicació de la normativa sobre aprovació dels projectes de recerca del alumnat de primer curs del programa de doctorat en Dret i Ciència política, aprovat
per la Comissió acadèmica del programa el 21 de desembre de 2016, certifico que el alumnat d’aquesta línia ha defensat el seu projecte de recerca en les
condicions estipulades, en els seminaris celebrats en les dades que s’especifiquen. En tots els casos s’ha especificat, i debatut amb el professorat present, el
contingut del projecte: plantejament, hipòtesis de recerca, objectius, sumari, aspectes metodològics, fonts de coneixement i planificació temporal.
COGNOM

Barcelona, a de

NOM

de

Fdo.:.....................................................

DIRECTOR/S

TUTOR/S

TÍTOL DEL PROJECTE

DATA DEL SEMINARI

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PROGRAMA DE DOCTORAT EN DRET I CIÈNCIA POLÍTICA
LÍNEA DE RECERCA

PROFESSOR/A

e-mail @ub.edu

Dret internacional públic i relacions internacionals

BONET PÉREZ, JORDI

jbonet@ub.edu

Dret canònic i Dret eclesiàstic del Estat

BUENO SALINAS, SANTIAGO

sbuenosalina@ub.edu

Bioètica i Dret

GARCIA MANRIQUE, RICARDO

garcia.manrique@ub.edu

Dret penal i Ciències penals

GOMEZ MARTIN, VICTOR

victor.gomez@ub.edu

Dret internacional privat

GONZALEZ BEILFUS, CRISTINA

cgonzalezb@ub.edu

Dret administratiu

PEÑALVER CABRE, ALEXANDER

alexpenalvercabre@ub.edu

Dret civil

GRAMUNT FOMBUENA, MARILÓ

marilo.gramunt@ub.edu

Ciència política

MUÑOZ MENDOZA, JORDI

jordi.munoz@ub.edu

Criminologia i Sociologia jurídicopenal

RIVERA BEIRAS, IÑAKI

rivera@ub.edu

Dret financer i tributari

TOVILLAS MORAN, JOSE MARIA

jmtovillas@ub.edu

Dret mercantil

GÓMEZ TRINIDAD, SILVIA

sgomezt@ub.edu

Dret constitucional

CASTELLÀ ANDREU, JOSE MARIA castella@ub.edu

Dret del treball i de la Seguretat Social

BARCELÓ FERNÁNDEZ, JESÚS

jesus.barcelo@ub.edu

Dret processal

PÉREZ DAUDI, VICENTE

perezdaudi@ub.edu

Dret romà

ORTUÑO, MARÍA EUGENIA

ortuno@ub.edu

Filosofia del Dret

GARCIA MANRIQUE, RICARDO

garcia.manrique@ub.edu

Història del Dret

PÉREZ MADRID, FRANCISCA

ffperez_madrid@ub.edu

