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Programa de doctoratPrograma de doctorat

Formació bàsica

ATP, ATC, feina

Recerca

Idees, 
aportacions, ...

Treballs inicials

de 

recerca

Projecte de tesi

Diploma 
d’estudis 
avançats

Dues visions: 
•Tràmits
• Procés integral
de formació



Fer encaixar les peces ...Fer encaixar les peces ...

� Diferents perfils d’entrada:
� FIB
� ETSETB
� Altres universitats espanyoles
� Altres universitats d’arreu del 

mon

� Restriccions temporals:
� 4 anys (beques, ...)
� A distancia? 

� No si s’enten com un procés 
de formació global

� Si la part de recerca final

� Interesos del director de tesis, 
linies de recerca, ...

Formació bàsica

ATP, ATC, feina

RecercaTreballs inicials

de 

recerca
Coneixements, hàbits, 
metodologies, ...

i també papers



Formació bàsicaFormació bàsica

� Horitzontal (multidisciplinar) 
... Mes superficial?
� Obligatorietat de certes 

assignatures (perfils)

� Hàbits: lectura de articles, 
comentar-los de forma crítica, 
resumir, concloure, ... 

� Presentació de treballs: 
Escriure resums i presentar-los

� Vertical (enfocada a la tesi) ... 
Falta d’interès en els cursos
� Estudiar als cursos de 

doctorat? Omplir expedient.

� Hàbits: idem però ... focalitzats 
amb un determinats tipus de 
papers i metodologies

� Presentació de treballs: 
massa focalitzats cap el treball
de tesi



Treballs inicials de recercaTreballs inicials de recerca

� Fomentar i adquirir hàbits i
metodologies
� No tenen per que estar

relacionats amb la tesi
doctoral

� El projecte de tesi:
� Capacitat de estructurar i 

visionar un treball futur de 
recerca, amb els riscos 
associats, planificacións, ...

� Fomentar i adquirir hàbits i 
metodologies
� Concrets dins de

l’especialitat del tema de 
tesi

� realització de simuladors,
estudis de benchmarks, ...

� El projecte de tesi:
� Simple tràmit
� Col.lecció de papers 

realitzats fins el moment o 
presentació del paper de la 
darrera conferència


