TITULACIÓ
Els estudiants que hagin superat el procés d’avaluació previst al programa obtindran un diploma
d’aprofitament de la Universitat d’Andorra.
Els estudiants que hagin superat els dos mòduls del postgrau en iniciació a la recerca obtindran
un diploma de postgrau de la Universitat d’Andorra.
PROCÉS D’AVALUACIÓ
L’avaluació consistirà en fer un treball sobre l’estat de l’art actual d’alguna àrea de recerca,
una recerca bibliogràfica concreta, la redacció d’un article horitzontal o bé ajudar en la millora
d’un article real preparat per ser publicat en una revista (70%) i l’assistència (30%).
PREINSCRIPCIONS I MATRÍCULA
Fins a el 20 d’octubre del 2017. Places limitades.
Preu: 100,00 euros.
PER A MÉS INFORMACIÓ
Plaça de la Germandat, 7
AD600 Sant Julià de Lòria. Principat d’Andorra
Tèl. +376 743 000 Fax. +376 743 043
A/e. euniversitaria@uda.ad

POSTGRAU EN INICIACIÓ A
LA RECERCA
MÒDUL 1: METODOLOGIA DE
RECERCA

www.uda.ad
Organitza:

MÒDUL 1: METODOLOGIA DE RECERCA. POSTGRAU EN INICIACIÓ A
LA RECERCA
PROGRAMA ACADÈMIC

OBJECTIUS
La recerca bàsica i aplicada constitueix avui en dia un element fonamental per al
desenvolupament de les empreses i organitzacions, tant en l’àmbit microeconòmic com en la
seva vessant macroeconòmica.

•

La recerca com a input per al desenvolupament econòmic

•

Recerca bàsica i aplicada

•

La tesi doctoral com a fil conductor de la iniciació a la recerca universitària

Conscients d’aquest fet, la Universitat d’Andorra ofereix un curs dirigit a fomentar l’esperit i les
tècniques bàsiques d’iniciació a la recerca, orientat a particulars, empreses i membres de la
comunitat universitària.

•

El projecte de tesi: l'article vertical i l'article horitzontal

•

Com utilitzar les eines que ajuden a fer un article. La xarxa i els reference manager

•

Criteris de classificació de qualitat de revistes en el nostre entorn. CNAI, AQUC...

Aquest curs va dirigit als titulats universitaris que tinguin vocació investigadora o necessitat
d’iniciar una tasca de recerca científica. També està orientat als universitaris, amb titulació de
segon cicle, que vulguin realitzar els estudis de doctorat.

•

Cercadors de bibliografia científica: ISI, SCOPUS...

•

Fases de la recerca d'informació

•

Fonts d'informació de producció científica

Aquest curs de metodologia de recerca és el primer dels dos mòduls que formen el postgrau en
iniciació a la recerca.

•

Com es fa una recerca bibliogràfica

•

Com escriure un article científic

DURADA I CALENDARI

•

Recomanacions per publicar literatura científica

•

Defensa i presentació oral de la tesi doctoral

El curs de metodologia de recerca té una càrrega de 4 crèdits europeus i inclou 30 hores de
sessions presencials, que s’impartiran en les dates següents:
- 1a sessió:
divendres 20 d’octubre del 2017 de 16:00 a 21:00
dissabte 21 d’octubre del 2017 de 9:00 a 14:00

RESPONSABLE ACADÈMIC
Responsable del curs: Dr. Xavier Llinàs Audet. Professor col·laborador de la Universitat d’Andorra
i professor de la Universitat Politècnica de Catalunya.

- 2a sessió:

divendres 10 de novembre del 2017 de 16:00 a 21:00
dissabte 11 de novembre del 2017 de 9:00 a 14:00

- 3a sessió:

divendres 24 de novembre del 2017 de 16:00 a 21:00

Responsable del postgrau: Dra. Virginia Larraz Rada. Professora de la Universitat d’Andorra.

- 4a sessió:

divendres 15 de desembre del 2017 de 16:00 a 21:00
dissabte 16 de desembre del 2017 de 9:00 a 14:00

REQUISITS D’ACCÉS

El curs s’iniciarà el divendres 20 d’octubre del 2017 i acabarà el 14 de gener del 2018.

Titulació universitària reconeguda a Andorra al nivell 2 o superior del Marc andorrà de
titulacions d’ensenyament superior.

