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La recerca a UIC Barcelona
A UIC Barcelona fem recerca amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament
de la ciència, la tecnologia i la millora de la qualitat de vida.

L’Escola de Doctorat
L’Escola de Doctorat neix amb la voluntat de consolidar UIC Barcelona com
una universitat de referència en la formació del personal investigador.
S’incardina al Vicerectorat de Recerca, Innovació i Transferència i és la
responsable de l’organització, coordinació i supervisió dels ensenyaments
que condueixen a l’obtenció del títol de doctor a la Universitat Internacional
de Catalunya.

La nostra meta

Vetllem per la qualitat

— Garantir la qualitat i l’excel·lència
de les tesis doctorals.

La Comissió Acadèmica de Doctorat
(CAD) és l’encarregada de vetllar per la
qualitat de les tesis doctorals i per la
formació integral dels estudiants de
doctorat. La CAD s’encarrega de la
selecció i l’admissió dels estudiants de
doctorat, assigna els directors i tutors
i aprova el Pla de Recerca corresponent.

— Vetllar per la formació integral
dels doctorands en les diverses
vessants de la recerca i el
pensament crític.
— Transmetre una visió ètica
de la recerca d’acord amb
l’humanisme cristià.

La CAD també és responsable del
seguiment anual del doctorand i de
l’aprovació final de la tesi per a la
defensa oral.

El Programa de Doctorat en Comunicació, Educació i Humanitats és un
doctorat interdisciplinari i internacional. Promou una recerca transversal,
aprofitant la sinergia epistemològica i metodològica d’aquestes àrees de
coneixement.

Línies de recerca:
Comunicació: Noves formes i nous suports publicitaris. Interactivitat amb el públic:
Marketing en línia, Branded content, Advergaming, etc. Innovació i convergència en les
empreses periodístiques. Influència de la mutació digital en la qualitat periodística i
l’engagement amb les audiències. Transmedialitat, storytelling, noves narratives i
adaptacions literàries a la pantalla. Integració de la música en la narrativa audiovisual.
Comunicació en les organitzacions, direcció de comunicació i responsabilitat social
corporativa.
Educació: Metodologies docents idònies per treballar competències en sostenibilitat.
Escenaris, materials i metodologies per desenvolupar el consum responsable i sostenible.
Competència digital docent dels futurs mestres. Religions i interculturalitat en la
mitigació del canvi climàtic. La competència de lideratge i de l’esperit emprenedor dels
futurs mestres. Estratègies didàctiques per al desenvolupament de competències
STEM en els nens d’educació infantil. Pràctiques en alternança per a la construcció de
sabers professionals.
Humanitats: Història de l’art i gestió cultural i del patrimoni. Història i literatura.
Filosofia i antropologia. Ètica i estètica.

Per què cursar aquest doctorat a UIC Barcelona?

— Programa interdisciplinari. Promou una recerca transversal, aprofitant
les sinergies que es generen entre aquestes tres àrees de coneixement.

— Seguiment personalitzat durant tot el programa amb el director de la seva tesi.
— Possibilitat de fer el doctorat a distància per poder combinar-lo amb les tasques
professionals o personals.

Comissió Acadèmica
President
Dr. Alfonso Méndiz
Departament de Comunicació
Vocals
Dra. Magda Bosch
Departament d’Humanitats
Dra. Mónica Fernández
Departament d’Educació

Acreditació acadèmica:
Doctorat en Comunicació,
Educació i Humanitats
Durada del programa:
3 anys a temps complet
5 anys a temps parcial
Places anuals de nou accés:
18
Més informació i contacte:
uic.es/escola-doctorat
edoc@uic.es
+34 932 541 800

El Doctorat en Arquitectura rep el suport de dos màsters (Màster
Universitari en Cooperació Internacional i Màster en Arquitectura
Biodigital) i tres càtedres universitat-empresa (Càtedra de Ceràmica,
Càtedra d’Edificació Industrialitzada i Medi Ambient i Càtedra hARQware
Home).

Línies de recerca:
Arquitectura i projectes: El projecte arquitectònic i el disseny. Integració dels estudis
de gènere en l’arquitectura i les arts. La composició arquitectònica i la història.
L’urbanisme, l’ordenació del territori i el paisatgisme. La cooperació i l’arquitectura.

Comissió Acadèmica
President
Dr. Vicenç Sarrablo
Vocals
Dra. Marta Benages
Dr. Guillem Carabí
Dr. Josep Muntañola
(col·laborador extern)

Arquitectura i tècnica: La innovació de sistemes ceràmics i industrialització.
La cooperació i l’arquitectura.

Per què cursar aquest doctorat a UIC Barcelona?

— Suport de màsters i càtedres. El programa rep el suport de dos màsters i de tres
càtedres universitat-empresa.

— Incorporació als grups de recerca.
GRC - Grup de Recerca en Genetic Architectures (GENARQ)
GRE - Grup de Recerca en Architectural Heritage Research.
GRC - Grup de Recerca Laboratori d’Innovació Tecnològica
en Edificació Industrialitzada i Sostenible.
GRC - Grup de Recerca en Community Based Urbanism.
GRC - Creativitat Femenina i Cultura Visual.(In)visibilitat Històrica
de Dones Creatives.

— Seguiment personalitzat durant tot el programa amb el director de la tesi.
— Possibilitat de fer el doctorat a distància per poder combinar-lo amb la vida
professional i personal.

Acreditació acadèmica:
Doctorat en Arquitectura
Durada del programa:
3 anys a temps complet
5 anys a temps parcial
Places anuals de nou accés:
11
Més informació i contacte:
uic.es/escola-doctorat
edoc@uic.es
T. +34 932 541 800

El Programa de Doctorat en Economia i Dret promou la recerca
competitiva en l’àmbit internacional, focalitzada en aportacions d’alt
impacte científic i de generació de coneixement, socialment útil en les
àrees de Gestió i Economia de l’Empresa i de Dret.

Línies de recerca:
Economia aplicada: Economia de l’educació. Economia de la salut. Economia laboral.
Economia de l’esport. Organització industrial.
Economia de l’empresa: Estructures i comportament organitzatiu.
Emprenedoria i innovació. Direcció d’operacions i qualitat. Gestió de coneixement i missió
dins de l’empresa.
Dret i societat: Drets culturals i nous reptes del dret canònic. Drets humans en
perspectiva comparada, drets socials i tutela a les persones vulnerables. Dret patrimonial.
Psicologia i psicopatologia legal, forense i criminològica. Noves formes de criminalitat,
ciberseguretat i compliance. Sistema de justícia, probàtica i criminologia. Dret
administratiu. Dret internacional.

Per què cursar aquest doctorat a UIC Barcelona?

— Enfocament de les línies de recerca. El programa es basa en una barreja de
fonaments teòrics i una orientació al tractament de problemes.

— Seguiment personalitzat durant tot el programa amb el director de la tesi.
— Possibilitat de fer el doctorat a distància per poder combinar-lo amb la vida
professional i personal.

Comissió Acadèmica
President
Dr. Frederic Marimon
Departament d’Economia i Organització
d’Empreses
Vocals
Dra. Marta Mas
Departament d’Economia i Organització
d’Empreses
Dr. Salvador Durany
Departament de Dret
Dr. Carlos de Miranda
Departament de Dret

Acreditació acadèmica:
Doctorat en Economia i Dret
Durada del programa:
3 anys a temps complet
5 anys a temps parcial
Places anuals de nou accés:
30
Més informació i contacte:
uic.es/escola-doctorat
edoc@uic.es
T. +34 932 541 800

El Programa de Doctorat en Ciències de la Salut aglutina el coneixement
i l’experiència dels professors investigadors dels departaments de
Medicina, Odontologia, Infermeria, Fisioteràpia, Psicologia, Bioenginyeria i
Ciències Bàsiques. Aquest plantejament és conseqüència d’entendre que la
salut ha d’abordar-se d’una manera interprofessional i pluridisciplinària.

Línies de recerca:
— Pal·liació al final de la vida i en la cronicitat. Comunicació amb el pacient.
— Educació en salut.
— Recerca translacional, clínica i aplicada.
— Malalties infeccioses: prevenció, diagnòstic i tractament.
— Avaluació dels determinants de salut.
— Valoració i actuació de la fisioteràpia en el control del moviment.
— Bioenginyeria i medicina regenerativa.
— Recerca bàsica i aplicada en odontologia.
— Recerca en neurociències.
— Recerca en fisiologia cel·lular i malalties hematològiques hereditàries.

Per què cursar aquest doctorat a UIC Barcelona?

— Formació transversal. Capacitat de situar qualsevol tema en un context ampli amb
una mirada holísitica.

— Seguiment personalitzat durant tot el programa amb el director de la tesi.
— Enfocament interprofessional i pluridisciplinari. El programa està orientat de
manera que els futurs doctors, a més a més de la recerca interprofessional, puguin
aprendre de les visions que ofereixen les altres disciplines.

— Internacionalitat. Es podran fer estades a l’estranger i es promou la participació
de professorat internacional en les comissions d’avaluació.

— Possibilitat de fer el doctorat a distància per poder combinar-lo amb la vida
professional i personal.

Comissió Acadèmica
President
Dr. Joan Bosch
Departament de Medicina
Vocals
Dra. Caridad Bagur
Departament de Fisioteràpia
Dr. Fernando Durán-Sindreu
Departament d’Odontologia
Dra. Mireia Llauradó
Departament d’Infermeria
Dra. Esther Jovell
Departament de Medicina
Dr. Jaume Reventós
Departament de Ciències Bàsiques
Dra. Rosalía Rodríguez
Departament de Ciències Bàsiques

Acreditació acadèmica:
Doctorat en Ciències de la Salut
Durada del programa:
3 anys a temps complet
5 anys a temps parcial
Places anuals de nou accés:
70
Més informació i contacte:
uic.es/escola-doctorat
edoc@uic.es / T. +34 935 042 000

Campus Barcelona
Immaculada, 22
08017 Barcelona
T. +34 932 541 800
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Estudiar a Barcelona
Desenvolupa l’etapa formativa més important de la
teva vida en una de les principals ciutats europees.
Barcelona és un referent cultural i econòmic on els
teus coneixements s’adaptaran a múltiples sortides
professionals.

UIC Barcelona, els campus
Portem a terme la nostra activitat docent entre el
Campus Barcelona i el Campus Sant Cugat, amb més
de 48.000 m2. Cada facultat disposa de les millors
instal·lacions i d’equipaments d’última generació per al
desenvolupament de les classes teòriques i pràctiques.

Consulta el procés d’admissió
a uic.es/ca/escola-doctorat.
Informa’t de les ajudes per a investigadors
a uic.es/ca/recerca/convocatories
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