CURS DE COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
Objectius
Activitats dirigides a que els doctorands iniciïn la seva activitat de redacció,
comunicació i producció científica.
La primera part del curs consistirà en dues sessions teorico-pràctiques que serveixin
per reforçar alguns continguts del curs “Iniciació a la Recerca Científica” que es van
donar de forma més genèrica, i per aprendre les bases i tècniques per la redacció i
publicació de documents científics.
La segona part serà un pràcticum tutoritzat on el doctorand haurà de redactar de
forma real, amb les tècniques adquirides en la primera part del curs, un article
científic. Aquesta part es farà amb tutoria on-line.
Temari
•
•
•
•
•
•
•

L’article vertical i l’article horitzontal, una metodologia innovadora.
Sumaris d’articles i mapes de literatura.
Manual d’un article científic.
L’estructura d’un article original.
Recomanacions elementals per escriure un article científic.
Com escriure un article.
Recomanacions per publicar.

Durada i calendari
El programa té una càrrega de 2 crèdits europeus i inclou 10 hores de sessions
presencials, que s’impartiran en les dates següents:
•
•

1a sessió: dv. 1 de març de 16.00 a 21.00
2a sessió: dv. 29 de març de 16.00 a 21.00

El curs s’iniciarà l’1 de març i acabarà el 24 de maig del 2019
Requisits d’accés
Titulació universitària reconeguda a Andorra al nivell 2 o superior del Marc andorrà de
titulacions d’ensenyament superior.
Titulació

Els estudiants que hagin superat el procés d’avaluació previst al programa obtindran
un diploma d’aprofitament de la Universitat d’Andorra.

Procés d’avaluació
L’avaluació tindrà en compte l’assistència de les sessions presencials (30%) y la qualitat
de l’article real a presentar (70%).
Responsable del curs
Xavier Llinàs Audet Professor col·laborador de la Universitat d’Andorra i professor de la
Universitat Politècnica de Catalunya.
Preinscripció i matrícula
Fins al 15 de febrer del 2019. Places limitades.
Preu: 75 euros.
Per a més informació
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