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Departament de Lingüística Aplicada

Universitat coordinadora principal: Universitat
de València (Estudi General)

• Estudis filològics
• Estudis literaris i culturals
• Estudis lingüístics teòrics i aplicats

Competències bàsiques
• CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i els mètodes de recerca que es relacionen amb aquest camp.
• CB12 - Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar
en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o
creació.
• CB13 - Capacitat de contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
• CB14 - Capacitat de portar a terme una anàlisi crítica i
d’avaluació i síntesi d’idees noves i complexes.

Criteris d’admissió
El perfil d’ingrés recomanat per a aquest programa de
doctorat es resumeix a posseir una sòlida formació humanística, en general, i lingüístico-literària, en particular.
Es requereixen coneixements gramaticals avançats i
competència en alguna de les llengües pròpies (en el cas
dels estudiants estrangers, han d’acreditar un nivell B2 o
superior); coneixements profunds sobre literatures, i
també capacitat d’anàlisi i interpretació de textos a diversos nivells; interès pels fenòmens socials i culturals; i
igualment seran molt útils coneixements d’altres àrees
afins d’Humanitats.
En definitiva, aquesta és la formació que aporta els màster universitaris associat a aquest programa de doctorat,
que es:
Màster Universitari en Llengües i Tecnologia (UPV)
També seran considerades idònies les persones que
hagen cursat altres màsters oficials, nacionals o estrangers (amb un mínim de 60 crèdits), que ofereixen formació per a desenvolupar recerques de caràcter:
• filològic (en àmbits com ara edició de textos, anàlisi
diacrònica de llengües, onomàstica, sociolingüística històrica, anàlisi de corpus, aplicacions tecnològiques per
als estudis filològics),

Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i
científica, i amb la societat en general, sobre els propis
àmbits de coneixement, en les formes i idiomes d¿ús habitual en la comunitat científica internacional corresponent.

Preinscripció
http://www.upv.es/entidades/EDOCTORADO/
info/718437normalv.html
Posseïdors de titulacions oficials no expedides
per universitats españoles:
http://www.upv.es/entidades/EDOCTORADO/
info/779181normalv.html

Matrícula
http://www.upv.es/entidades/
EDOCTORADO/info/855321normalv.html
Per als programes de doctorat i plans d'estudis
que s’hi relacionen:
Programes verificats al pla d'estudis regulat pel

Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l’avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural
dins d’una societat basada en el coneixement.
CAPACITATS I DESTRESES PERSONALS

• CA01 - Deseixir-se de contextos en els quals hi ha poca
informació específica.
• CA02 - Trobar les preguntes clau que cal respondre per a
resoldre un problema complex.
• CA03 - Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el propi àmbit de coneixement.
• CA04 - Treballar tant en equip com de manera autònoma
en un context internacional o multidisciplinari.
• CA05 - Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
• CA06 - La crítica i la defensa intel·lectual de solucions.
ALTRES COMPETÈNCIES

• CE02 - Integrar les TIC en la recerca de les llengües, literatures i cultures, i les seues aplicacions.

Reial decret 99/2011

Calendari acadèmic
http://www.upv.es/entidades/EDOCTORADO/
info/864445normalv.html

Informació per als alumnes:
http://www.upv.es/entidades/EDOCTORADO/
info/865010normalv.html

Més informació en
http://www.upv.es/entidades/
EDOCTORADO/info/856443normalv.html
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Departament de
Lingüística Aplicada
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