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

PLANTEJAMENT
La normativa pròpia dels estudis de doctorat estableix com a treball específic del primer any del programa l’elaboració del projecte de recerca que es pretén
desenvolupar. L’aprovació d’aquest projecte per la Comissió de Doctorat és un requisit per poder formalitzar la matrícula del segon curs.
La Comissió del programa de doctorat de Dret i Ciència política, a la reunió del 21 de desembre de 2016, va a aprovar un sistema de seguiment acadèmic
dels projectes de recerca de l’alumnat de primer curs amb tres objectius:
1) Garantir un nivell adient de qualitat en els continguts i les premisses metodològiques.
2) Facilitar el coneixement i el diàleg dels alumnes de doctorat de la mateixa línia de recerca, entre ells i amb el professorat vinculat a la línia.
3) Donar l’oportunitat d’integrar el treball de doctorat de l’alumnat del programa en la activitat de recerca dels grups que treballen a la Facultat.

SEMINARIS DE DOCTORAT
A cada línia de recerca, i d’acord amb la relació annexa, un professor vinculat al programa coordinarà els seminaris de doctorat en els quals els alumnes
hauran de presentar i debatre públicament el seu projecte de recerca.
L’organització d’aquests seminaris i la logística corresponent –nombre, lloc, dia, estructura, convocatòria− serà responsabilitat del coordinador de cada línia
de recerca, amb el suport del personal administratiu del seu departament i, si calgués, de l’Escola de Postgrau de la Facultat.

En el seminari l’alumne haurà de presentar oralment –mitjançant connexió telemàtica si no ho pot fer de manera 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 participin en el seminari –entre els quals, lògicament, hi hauria d’haver el director o directors o tutor o tutors dels projectes− podran
fer suggeriments i debatre amb l’alumne sobre el plantejament i el contingut del seu projecte.

TERMINIS
Un cop acabat el primer període de matriculació, la secretaria del programa enviarà als coordinadors d’aquests seminaris, durant el mes de desembre, una
primera relació de l’alumnat de primer curs de doctorat, ordenat per línies de recerca, i en la qual figuraran també els noms dels directors i tutors de cada
alumne. Finalitzat el segon període de matriculació s’enviarà una nova relació actualitzada, durant el mes de març.
Els seminaris es faran al llarg de tot el curs. El període adient per convocar-los és el mes de maig. El coordinador dels seminaris vetllarà perquè els alumnes i
els professors implicats hi siguin convocats amb una anticipació mínima de 15 dies.
Abans del 15 de juny de cada any, el coordinador del seminari enviarà a la secretaria del programa una relació de l’alumnat de primer curs que hagi
defensat el projecte de recerca en les condicions estipulades en el model aprovat. L’alumne, per la seva part, haurà de presentar, en el mateix termini, la
sol·licitud d’aprovació del seu projecte de recerca, a la mateixa secretaria, per tal que sigui aprovat per la Comissió del programa abans de la formalització
de la matrícula de segon curs.

PROGRAMA DE DOCTORAT DE DRET I CIÈNCIA POLÍTICA
PROFESSORAT RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓ DELS SEMINARIS DE PRESENTACIÓ I DEFENSA DELS
PROJECTES DE RECERCA A CADA LÍNIA DE RECERCA.
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PROFESSOR O PROFESSORA
públic

i

relacions

CORREU ELECTRÓNIC

BONET PÉREZ, JORDI

jbonet@ub.edu

Dret canònic i Dret eclesiàstic del Estat

BUENO SALINAS, SANTIAGO

sbuenosalina@ub.edu

Bioètica i Dret

CASADO GONZÁLEZ, MARIA

mariacasado@ub.edu

Dret penal i Ciències penals

CORCOY BIDASOLO, M. LUISA

mcorcoy@ub.edu

Dret internacional privat

FORNER DELAYGUA, JOAQUIM J.

jjforner@ub.edu

Dret administratiu

PEÑALVER CABRE, ALEXANDER

alexpenalvercabre@ub.edu

Dret civil

GRAMUNT FOMBUENA, MARILÓ

marilo.gramunt@ub.edu

Ciència política

VALLBÉ FERNÁNDEZ, JOAN JOSEP

vallbe@ub.edu

Criminologia i Sociologia jurídicopenal

RIVERA BEIRAS, IÑAKI

rivera@ub.edu

Dret financer i tributari

ROZAS VALDÉS, JOSÉ ANDRÉS

jarozas@ub.edu

Dret mercantil

VAZQUEZ ALBERT, DANIEL

dvazquez@ub.edu

Dret constitucional

ARBÓS MARIN, XAVIER

xavier.arbos@ub.edu

Dret del treball i de la Seguretat Social

BARCELÓ FERNÁNDEZ, JESÚS

jesus.barcelo@ub.edu

Dret processal

NIEVA FENOLL, JORDI

jordinieva@ub.edu

Dret romà

ORTUÑO PÉREZ, M. EUGENIA

ortuno@ub.edu

Filosofia del Dret

ESTEVEZ ARAUJO, JOSE ANTONIO

jestevez@ub.edu

Història del Dret

PACHECO CABALLERO, FRANCISCO

flpacheco@ub.edu

