Procediment per a la realització del treball de
recerca dels Màsters de recerca i dels Doctorats
preBolonya
(aprovat per la Comissió del POP en sessió del 01/07/2008)

Descripció general
El treball de recerca té com a objectiu demostrar la maduresa intel∙lectual i la capacitat
investigadora de l’alumne. Ha de ser un treball original, fruit de la feina personal de
l’alumne sota la guia i orientació d’un tutor.
El treball de recerca pot desenvoluparse sota dues modalitats diferents segons el Màster
que s’ ha realitzat (la modalitat A correspon al Màster en Estudis Avançats en
Comunicació Social i la modalitat B al Màster d’Estudis en Cinema i Audiovisual
Contemporanis). En el cas d’un treball de recerca d’un programa de Doctorat pre
Bolonya cal escollir explícitament una de les dues modalitats. En el cas del Doctorat en
Teoria, Anàlisi i Documentació Cinematogràfica s’ha d’escollir la modalitat B.
Modalitat A
Un projecte de recerca que es proposa desenvolupar com a tesi doctoral. El projecte
haurà d’incloure, com a mínim, els apartats següents:
a) presentació del tema específic escollit i justificació de la seva importància,
novetat i rellevància acadèmica;
b) estat de la qüestió;
c) problema d’investigació, objectius i/o hipòtesis;
d) metodologia, especificant l’objecte d’estudi i les tècniques d’investigació;
e) estructura i continguts de la investigació que es pretén desenvolupar, definició
dels conceptes principals sobre els quals es construirà la recerca;
f) bibliografia, documentació i materials necessaris per als objectius de recerca.
Ha de ser un treball breu, amb una extensió aproximada entre seixanta i cent pàgines
estàndard (d’uns 2100 caràcters per pàgina).
Modalitat B
Un treball d’investigació que aprofundeixi en l’estudi especialitzat d’un tema que haurà
de servir com a preparació i entrenament per a la recerca doctoral. El treball haurà
d’incloure, com a mínim, els apartats següents:

a) presentació del tema específic escollit i justificació de la seva importància,
novetat i rellevància acadèmica;
b) objectius i/o hipòtesis;
c) metodologia, especificant l’objecte d’estudi i les tècniques d’investigació
d) aplicar la metodologia a un camp acotat de recerca
e) bibliografia, filmografia o documentació necessària per als objectius de recerca.
Ha de ser un treball breu, amb una extensió aproximada entre seixanta i cent pàgines
estàndard (d’uns 2100 caràcters per pàgina). Pot venir acompanyat d’una peça
audiovisual presentada en qualsevol tipus de format digital.
Ambdues modalitats tenen com a objectiu arribar a tenir els següents coneixements:
•

Coneixements disciplinars

•

Coneixements metodològics

Les capacitats i destreses d’ambdues modalitats aconseguides per l’estudiant han de ser
les següents:


Capacitat de recollir, seleccionar, sistematitzar i gestionar informació,
documentació i material bibliogràfic.



Capacitat per a dissenyar, estructurar i articular un projecte o treball acadèmic de
recerca.



Capacitat per a plantejar i construir propostes originals per resoldre problemes
d’investigació rellevants.



Capacitat d’articular un discurs complex.



Capacitat de crítica i autocrítica.



Capacitat d’anàlisi i síntesi.



Capacitat de treball individual.



Rigor en la presentació material del treball escrit.

