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FITXA DE PROGRAMA DE DOCTORAT 
 
 
 

DENOMINACIÓ DEL PROGRAMA DE DOCTORAT 
1 Estudis i investigacions sobre les dones, feministes i de gènere. 

 

 
PROFESSOR/A DE LA UNIVERSITAT JAUME I COORDINADOR/A  DEL 

PROGRAMA DE DOCTORAT 
2 

Dr.ª D.ª Carmen Olària Pujoles, Catedràtica de Prehistoria.  
 

 
DEPARTAMENTS I/O INSTITUTS ALS QUE S’ADSCRIURÀ  
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Departament d’Administració d’Empreses i Màrqueting 
Departament de Ciències de la Comunicació 
Departament de Dret del Treball i Eclesiàstic de l’Estat 
Departament de Dret Privat 
Departament de Dret Públic 
Departament d’Educació 
Departament de Filosofia y Sociologia 
Departament d’Història, Geografia i Art 

 
TIPUS DE PROGRAMA DE DOCTORAT 

 De la Universitat Jaume I 
 Programa interuniversitari coordinat per la Universitat Jaume I  4 
 Programa interuniversitari coordinat per una altra universitat 

Universitat coordinadora: 

 
ORGANITZACIÓ DEL PERÍODE DE FORMACIÓ DEL PROGRAMA DE 

DOCTORAT 
Indiqueu en aquest apartat el màster, màsters o combinacions de mòduls de màsters que constituirien el programa 

formatiu del doctorat, teniu en compte que el nombre mínim de crèdits és 60. 
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Master Oficial en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat (Interuniversitari), 
Universidad Jaume I de Castelló – Universidad Miguel Hernández de Elche.  
Máster Oficial en estudios para la igualdad de género: ciencias humanas, sociales y 
jurídicas, Centro Superior de Investigaciones Científicas – Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo. 
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CRITERIS D’ADMISSIÓ AL PROGRAMA DE DOCTORAT 

Teniu en compte l’article 20 del RD 1393/2007 
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L’estudiantat amb títol de Màster en ensenyaments amb especialització professional o 
acadèmica accedirà al període d’investigació del Programa de Doctorat després d’haver superat 
10 crèdits metodològics en la línea investigadora del Màster Oficial en Igualtat i Gènere en 
l’Àmbit Públic y Privat (Interuniversitari). 

 
VIES D’ACCÈS AL PROGRAMA DE DOCTORAT 

7.1: Haver superat 60 crèdits inclosos en un o diversos Màsters Universitaris, d'acord amb 
l'oferta de la Universitat Jaume I (RD 1393/2007, article 19, punt 2a). 
7.2: Estar en possessió d'un títol oficial de Màster Universitari, o un altre del mateix nivell 
expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior. A més, 
podran accedir els que estiguen en possessió de títol obtingut conforme a sistemes educatius 
aliens a l’Espai Europeu d'Educació Superior, sense necessitat de la seua homologació, però 
prèvia comprovació que el títol acredita un nivell de formació equivalent als corresponents 
títols espanyols de Màster Universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l’accés a 
estudis de Doctorat (RD 1393/2007, article 19, punt 2). 
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7.3: Haver superat el cursos de doctorat del Programa «Estudis i investigacions 
interdisciplinàries en la perspectiva de gènere (Interuniversitari)» 

 
 

El programa de doctorat ha de garantir les competències bàsiques indicades en el punt 3.4 de 
l’Annex I del RD 1393/2007: 
“Que els estudiants hagen demostrat una comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i el 
domini de les habilitats i mètodes d'investigació relacionats amb eixe camp; 
Que els estudiants hagen demostrat la capacitat de concebre, dissenyar, posar en pràctica i 
adoptar un procés substancial d'investigació amb serietat acadèmica; 
Que els estudiants hagen realitzat una contribució a través d'una investigació original que 
amplie les fronteres del coneixement desenvolupant un corpus substancial, que meresca la 
publicació referenciada a nivell nacional o internacional; 
Que els estudiants siguen capaços de realitzar una anàlisi crítica, avaluació i síntesi d'idees 
noves i complexes; 
Que els estudiants sàpien comunicar-se amb els seus companys, amb la comunitat acadèmica 
en el seu conjunt i amb la societat en general sobre les seues àrees de coneixement; 
Que se'ls supose capaços de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç 
tecnològic, social o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.” 
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