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RESUM 
Investigar, desenvolupar i implementar estratègies i metodologies tendents a la constitució de Grups d’Alt Rendiment 

Acadèmic Internacional de Doctorat [GARAID]. En els estudis de Doctorat actuals és més necessària encara que abans 
la col·laboració, coordinació i cooperació per a la investigació i la innovació en els estudis oficials tendents al títol de 
Doctor/a que es desenvolupen a la Universitat d’Alacant i, en general, a la resta d’universitats, tenint en compte el marc 
de referència de l’Espai Europeu d’Educació Superior. Els GARAID es desenvolupen en principi des del Programa de 
Doctorat en Relacions Interculturals i Històriques en l’Europa Mediterrània Medieval” –que és el si de l’ISIC-IVITRA i 
del programa Prometeo d’excel·lència PrometeoII/2014/018, adscrit al Dept de Filologia Catalana—, encara que moltes 
de les necessitats i reptes a què hom mirarà de donar resposta amb la xarxa proposada són transversals i comunes a tos 
els doctorats: docència no presencial, no a l’aula, docència per tutories sovint a distància, internacionalització, estades a 
l’estranger, línies i equips de recerca molt especialitzats, necessitat de generació de coneixement amb les tesis, necessitat 
de transferència (publicacions, participació en trobades científiques, tant prèviament com posteriorment a la tesi i com a 
explicació d’ella).

 
Paraules clau: Ensenyament Superior, Doctorat, GARAID,   Docència no presencial, internacionalització

 
1. INTRODUCCIÓ 
1.1 Problema o qüestió específica de l’objecte d’estudi.

Amb el Reial Decret 99/2011 es creava tot un nou marc regulador per als estudis de 
doctorat a Espanya. De fet, es tractava més aïna d’un canvi de paradigma. Per una banda, quant als 
proponents, atesos els requisits que havien de complir els proponents (centre, departament, institut 
o grup d’investigació, i els investigadors mateixos) eren tan selectius i exigents que la primera i més 
ostensible mostra dels efectes “reguladors” del Reial Decret susdit va ser la dramàtica reducció del 
nombre de Programes de Doctorat i d’investigadors que en podien formar part. D’altra banda, quant 
als doctorands, que eren i són constrets a enllestir les respectives tesis amb un termini estàndard de 
3 cursos (que amb pròrrogues i diverses opcions pot allargar-se fins a 5 o 6 anys). A més, en general, 
els canvis que implantava el Reial Decret es resumeixen, a més, en el fet que, essencialment:

- en  tots els Programes de Doctorats la docència, o més aviat la “formació”, esdevé no 
presencial, no a l’aula, docència per tutories sovint a distància; 

- hi ha una tendència –animada encara que no gaire incentivada— cap a la internacionalització, 
quant als docents pertanyents als programes de doctorat, quant als alumnes que s’hi matriculen, 
quant a estades a l’estranger tendents cap a l’aconsecució de les preuades Menció de Doctoral 
Internacional i/o la realització de tesis per cotutela.

- necessitat del desenvolupament de línies i equips de recerca molt especialitzats;
- necessitat de generació de coneixement amb les tesis en ser dipositades i defensades, però 

també a mesura que s’estan realitzant atés que hi ha previstes, per normativa general, que el, 
doctorand, entre les seues activitats formatives específiques, almenys participe en trobades 
científiques i, especialment, millor si hi intervé en forma de “paper” o article ja des del primer 
curs.

- Aquesta “necessitat de generació de coneixement” és complementada per la necessitat 
de transferència (publicacions, participació en trobades científiques, tant prèviament com 
posteriorment a la tesi i com a explicació d’ella).
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A aquestes tendències i necessitats encara podríem afegir el fet de la dificultat que trobem 
docents i discents davant aquesta formació “difusa” –sense aula, sense presencialitat, sense un 
“locus” ni un “topós” concrets i físics, i sense una formació específica en aquest entorn o medi 
ambient pedagògic, i amb unes estructures que no en tots les universitats ha permés, encara, la 
possibilitat de dotar formats on-line per a les activitats acadèmiques comunes –les proposades, 
realitzades i gestionades en cada universitat per les respectives Escoles de Doctorat—. A més, el 
docent pertanyent a universitats estrangeres –un actiu molt important en cada Programa de Doctorat 
atés que la internacionalització, encara que no un requisit, sí que és un mèrit molt important—, 
sovint no té coneixement dels usos de gestió específics de la normativa espanyola o dels particular 
o propis de cada Universitat, ni les universitats espanyoles –angoixades com estan en general les 
Escoles de Doctorat, infradotades en personal, espai i mitjans com encara estan després de 3 anys 
d’implantació efectiva de la majoria dels Programes de Doctorat— no tendeixen de manera natural 
a facilitar la participació dels docents estrangers en la gestió –p. e. a través dels campus virtuals 
específiques de Doctoral [a la UA el RAPI, molt poc flexible]— la majoria de les vegades perquè 
els tràmits previstos per normativa pròpia o general per atorgar claus d’accés a personal alié a la 
plantilla pròpia són, com a mínim, pesants i tediosos. De la mateixa manera, el discent estranger 
–un altre factor de mèrit per als Programes de Doctoral— es troba enfrontat –malgrat la proverbial 
amabilitat que ens consta que manifesta el personal de les Escoles de Doctorat— a dificultats que 
molt sovint fan pensar que l’Espai Europeu d’Educació Superior [EEES] no ha aconseguit superar 
provectes pràctiques de gestió administrativa  dels Estats Membres, els quals van promoure –per 
cert— l’EEES justament per superar aqueixes barreres administratives... 

A més, els alumnes, espanyols i no espanyols, han d’acostumar-se –quasi “per fortior”— 
a treballar en un entorn “difús” –no per això dolent— amb docents que o no són membres de la 
universitat matriu del Programa de Doctorat o no són, tampoc no, de la universitat “alma mater” dels 
discents, i, potser són no només d’estats diferents, sinó també de continents, usos horaris molt allunyats 
–qüestió no menor que condiciona el contacte directe fins i tot via email o Skype— i “traditiones” 
de cultura universitària molt deferents. Tot això –i un rosari més llarg encara que podríem fer-
ne— dóna pas a fabuloses oportunitats de millora en la formació –biodiversitat, interdisciplinarietat, 
coneixement i pertinença a “traditiones” diferents, apertura de ments, etc.—, però també planteja 
un arxipèlag de dificultats i esculls que fan pensar en la conveniència del desenvolupament d’un 
tractament específic dels estudis de doctorat en clau del que, en definitiva, són i és previst que siguen 
en la lletra i esperit mateixos del Reial Decret referit: incentivar la creació de coneixement i d’avanç 
de la ciència a través d’una formació especialitzada i d’alt rediment tendent cap a l’excel·lència amb 
la voluntat d’especialització summa en un context d’internacionalització.

1.2 Revisió de la literatura
No hi ha literatura específica generada quant als estudis de doctorat implant tants arran del 

Reial Decret 99/2011 a Espanya, tret de la Xarxa de referència i del capítol de llibre que n’explica 
els aspectes essencials en el volum d’Actes d’Innovaestic-2017 (Martines et al. 2017). 

De fet, els Programes de Doctorat que es van implantar en la primera fornada de verificacions 
–tal és el cas del Programa de Doctorat en Transferències Interculturals i Històriques en l’Europa 
Medieval Mediterrània (http://www.ivitra.ua.es/doctorado/doctorado.htm), matriu de la Xarxa  de 
referència—, estan ara en el seu 3r curs, és a dir, en l’equador del 1r sexenni a la fi del qual hauran 
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de ser sotmesos a procés de reacreditació—, i n’hi ha que han estat elegits, com el Programa de 
Doctorat susdit, com a programes pilot, per a la novedosa iniciativa de l’AVAP –Agència Valenciana 
d’Avaluació i Prospectiva— de la realització d’un “informe de seguiment”.

El Programa de Doctorat matriu de la nostra Xarxa s’hi va sotmetre, a l’informe de seguiment 
en març-abril 2017, escollit per la direcció de l’EDUA com a programa pilot –amb un altre Programa 
de Doctorat de la UA, de l’àmbit dels ensenyaments politènics—. I, els resultats quantitatius de 
les enquestes corresponents (gestionades per l’Oficina Tècnica de Qualitat de la UA) incorporem 
a l’article que se’n deriva de la nostra Xarxa i citem a la fi. Ho fem perquè la reflexió i propostes 
de solució d’aquesta Xarxa naixen al si del Programa de Doctorat referit tot tenint en compte que 
en aquest programa hem intentat esmerçar temps a la gestió i proposta d’esmena de l’arxipèlag 
d’esculls al qual hem fet referència adés i, els indicadors de les enquestes quantitatives de l’informe 
de seguiment de l’AVAP –insistim, gestionades pel centre de referència a la UA, la qual cosa és un 
valor metodològic “per se”—, encara que no “perfectes”, són molt orientatius de la qualitat amb què 
hem abordat la reflexió i les esmenes.

1.3 Propòsits o objectius
Identificar i reflexionar sobre la problemàtica de la docència de Doctorat arran de la implantació 

del Reial Decret 99/2011 a Espanya i fer propostes d’esmena a fi i efecte de fer possible el que és 
contingut en aqueix mateix ordenament jurídic: incentivar la creació de coneixement i d’avanç de 
la ciència a través d’una formació especialitzada i d’alt rediment tendent cap a l’excel·lència amb la 
voluntat d’especialització summa en un context d’internacionalització.

Els GARAID / HAAIDG naixen en aquest context per poder:
•	 Investigar, desenvolupar i estratègies i metodologies d’ensenyament especialitzat 

interdisciplinari d’activitats transversals (específiques) 
•	 Investigar, desenvolupar i estratègies i metodologies d’ensenyament especialitzat 

amb alt grau d’internacionalització (gestió d’estades a l’exterior, gestió de les tasques realitzades i 
mentre es realitzen, gestió de la seus transferència en publicacions, formació i gestió de formació i 
recerca en entorns multilingües) 

•	 Investigar, desenvolupar i estratègies i metodologies d’ensenyament d’implementació 
coherent de les estades amb i en el procés de realització/redacció de la tesis doctoral pròpiament dita. 

•	 Investigar, desenvolupar i implementar estratègies i metodologies d’implementació i 
optimització de la transferència dels resultats de la investigació.

•	 Generació d’algoritme/s específics per a aqueixos objectius anteriors, i per a facilitat 
les tasques de gestió i administració dels expedients dels discents de doctorat i, també, per part dels 
directors i tutors respectius.

2. OBJECTIUS 
Els estudis de Doctorat, estructurats en els diversos Programes de Doctorat, donen pas a la 

titulació oficial més alta prevista per la normativa universitària espanyola (i internacional): el títol de 
Doctor. De fet, hi ha 3 modalitats de titulació oficial de Doctorat: Doctor, Doctor Internacional i Doctor 
per cotutela (internacional; que pot englobar també el Doctorat Internacional). Les tres modalitats 
requereixen, i de fet conformen ja per se”, d’atenció a grups d’alt rendiment acadèmic amb un elevat 
grau d’internacionalitat. Aquestes tres modalitats de la titulació oficial de Doctorat es poden donar en 

1392 Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2016-17.  ISBN: 978-84-697-6536-4



un mateix Programa de Doctorat, i per tant, la investigació, el desenvolupament i la implementació 
d’estratègies i metodologies que despleguem en la xarxa proposada poden ser útils transversalment. 
Alhora, els tres tipus de doctorat indicats requereixen d’atenció i innovació docent diferenciada en 
atenció als diversos factors que impliquen: internacionalització, estades breus i llargues (de 3 mesos 
quant al Drt Internacional, i fins i tot de 6 mesos quant al de Cotutela internacional --amb qualque cas 
d’un mínim d’1 any segons el conveni establert--, accés i participació en seminaris internacionals, 
etc.), dificultat afegida del multilingüisme derivat de les estades a l’estranger i de la “necessària” 
participació en fòrums internacionals, etc.

Com hem indicat, hem centrat la nostra atenció a:
1. Investigar, desenvolupar i estratègies i metodologies d’ensenyament especialitzat 

interdisciplinari d’activitats transversals (específiques) 
2. Investigar, desenvolupar i estratègies i metodologies d’ensenyament especialitzat amb alt 

grau d’internacionalització (gestió d’estades a l’exterior, gestió de les tasques realitzades 
i mentre es realitzen, gestió de la seus transferència en publicacions, formació i gestió de 
formació i recerca en entorns multilingües) 

3. Investigar, desenvolupar i estratègies i metodologies d’ensenyament d’implementació coherent 
de les estades amb i en el procés de realització/redacció de la tesis doctoral pròpiament dita. 

4. Investigar, desenvolupar i implementar estratègies i metodologies d’implementació i 
optimització de la transferència dels resultats de la investigació.

5. Generació d’algoritme/s específics per a aqueixos objectius anteriors, i per a facilitat les 
tasques de gestió i administració dels expedients dels discents de doctorat i, també, per part 
dels directors i tutors respectius.

 
3. METODOLOGIA 

Metodològicament hem reforçat la implementació que ja veníem fent al Programa de Drt 
de referència quant a l’activitat de la Comissió Acadèmica de Doctorat [CAD] i hem vist que és 
essencial a fi de poder resoldre, mensualment (de fet, hem celebrades CAD, només hi ha hagut 
necessitat per algun doctorand), bé activació d’activitats acadèmiques específiques bé pròrrogues, 
bé estades, etc.

La composició de la Xarxa de referència s’ha demostrat ben coherent amb aquests objectius 
atés que cada membre aporta el coneixement de la seus experiència intensament viscuda. En tenim 
de docents de doctorats i, actualment, membre de la CAD del Programa de Doctorat matriu de 
la Xarxa, i amb profund coneixement d’altres realitats universitàries (Amèrica i Iberoamèrica 
–“universos” molt diferents quant als estudis universitaris en general i, específicament, quant a 
Doctorat—, Alemanya i Centreeuropa, el món arabomusulmà –amb evidents i històriques relacions 
amb Espanya, tan en Arts i Humanitats, com també en Ciències—). I en tenim discents de doctorats 
i un PostDoc, amb experiència, en tots els casos, en estades a l’exterior.

Vegeu “infra” (punt 5)  detall de les seues competències al si de la Xarxa.

D’altra banda, hem establert contactes, fructífers, amb altres Programes de doctorat d’altres 
Universitats espanyoles i associacions internacionals que gestionen estudis de postgrau i doctorat 
internacionalment:
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- Associazione Agathon, per la Formazione e la Ricerca en Science Umane e Sociali (L’Aquila, 
Itàlia).

-  Universidad de Córdoba: Programa de Doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas (Equipo 
de investigación: Educación, Coord. Profa. Dra. Verónica Marín)

-  Universidad de Murcia: Programa de Doctorado Interuniversitario en Tecnología Educativa 
por la Universidad de las Illes Balears; la Universidad de Lleida; la Universidad de Murcia 
y la Universidad Rovira i Virgili (Coord. Universidad de Murcia: Profa. Dra. María Paz 
Prendes).

-  Universitat d’Alacant: al si de l’ISIC-IVITRA mateix i del Programa de Doctorat en 
Economia, Empresa i Societat (Coordinador, Prof. Dr. José Luis Gascó)

 
4. RESULTATS 

La pràctica desenvolupada quant als 29 alumnes matriculats en el Doctorat de referència (al 
qual pertanyen els docents i els discents de la Xarxa), a partir del qual desenvolupem els GARAID, 
nacionals de 12 països diferents (Argèlia, Espanya, Alemanya, Brasil, Bulgària, Estats Units, Itàlia, 
Grècia, Marroc, Mauritània, Tunis, Turquia), i els resultats de les enquestes (a través de la UTCUA, 
per a l’informe de seguiment de l’AVAP) de satisfacció dels alumnes, ens fa pensar que pot ser 
extrapolable a altres doctorats:

Figura 1. Informe de Satisfacció de l’Alumnat del Programa de Doctorat. Resultats generals 
sobre el programa
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Figura 2. Informe de Satisfacció de l’Alumnat del Programa de Doctorat. Valoració del grau 
de satisfacció de l’alumnat. Informació i organització del programa.

Figura 3. Informe de Satisfacció de l’Alumnat del Programa de Doctorat. Valoració del grau 
de satisfacció de l’alumnat. Procés d’ensenyament/aprenentatge

Una millor gestió de la internacionalització i de les estades a l’exterior dels alumnes de 
doctorat, a fi que els GARAID siguen plenament efectius, depén de la concreció  de convenis 
específics entre grups de recerca (centres, instituts, laboratoris, etc.) de les universitats i centres 
superiors amb què es plantege o planege cooperar per a la mobilitat internacional dels estudiants 
d’Alt Rendiment. La nostra experiència ja de dècades en la gestió de Programes docents de l’antic 
Tercer Cicle i ara de Doctorat, i especialment, al llarg d’aquesta Xarxa corrobora el fet que, a més 
de la possible existència de protocols Erasmus (Plus, i equivalents) per a la mobilitat internacional, 
genèrics i gestionats per personal no immediatament vinculat amb els estudis i recerques relacionades 
amb els estudis de doctorat i les tesis concretes de què es tracte en cada moment, és molt convenient 
l’existència –millor si és preexistència— de convenis (sempre oficials) específics entre el centre 
emissor dels doctorands per a les estades i el centre receptor.

En aquest sentit podem citar com a exemple (no necessàriament model, però sí prova 
d’efectivitat) els convenis establerts al si del Programa de doctorat matriu de la Xarxa (tal i com 
apareixen en l’Informe de Seguiment de l’AVAP):
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Figura 4. Relació de convenis establerts pel Programa de Doctorat matriu de la Xarxa

 
Hi cal afegir, els convenis establerts, durant el curs 2016-17,  amb:

- Estats Units: University of California at Santa Barbara, com a resultat del qual s’ha creat 
el Center of Catalan Studies, on els doctorands poden desenvolupar tasques de recerca i 
docència de manera especialitzada i amb total reconeixement o cobertura per part del es 
autoritats dels Estats Units.

-  Alemanya: Otto-Friedrich-Universität Bamberg, com a resultat del qual s’ha creat el Centre 
Internacional d’Investigació sobre Estudis Ibèrics / Internationales Institut für Iberische 
Studien, on els doctorands poden desenvolupar tasques de recerca i docència de manera 
especialitzada i amb total reconeixement o cobertura per part del es autoritats dels Estats 
Units.

Tot això plegat ha generat una alta satisfacció per part de l’alumnat del Programa de drt 
matriu d’aquesta Xarxa, en haver-se-li donat un tractament de GARAID, que ens fa pensar que 
seria ben factible la seua extrapolació a GARAID general. Vegeu l’anàlisi de les dades quantitatives 
referides “supra” segons queda en l’Informe de Seguiment AVAP, així, com després les fortaleses 
que se’n deriven:
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Figura 5. Informe de Satisfacció de l’Alumnat, Professorat i Egressats del Programa de 
Doctorat. Fortaleses i fites assolides

Figura 6. Els indicadors són adequats al perfil dels estudiants, segons l’àmbit científic del 
programa. Fortaleses i fites assolides

Hem pogut provar i comprovar que les estratègies dissenyades al si de la Xarxa per a la 
implementació dels GARAID han donat bon resultat, a més a més, del Programa de Doctorat 
matriu d’aquesta Xarxa, també en altres programes de doctorat (en aquest cas de Ciències Socials 
–Educació— i Empresa-Economia), quant:
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- Tutories presencials en context interuniversitari, interdisciplinari i internacional
- Realització de ponències per part dels docents i intervencions dels doctorands, sempre 

vinculades a les direccions/tutories i tesis respectives. Les intervencions dels doctorands són vàlides 
al si dels respectius programes de doctorat de les diverses universitats com a Activitats Específiques.

-  Realització d’Open Colloquiums –compromís amb la interdisciplinarietat— en què 
han de participar tots els doctorands i ponents, i de Specialized Workshops –compromís amb l’alta 
especialització— en què només hi ha relació “face2face” de cada director/tutor amb el seu/seus 
doctorands.

-  En els Open Colloquiums s’han posat en comú les dificultats de gestió de la paperassa 
de doctorat, i s’han aportat solucions generals i particulars/concretes a cada cas; s’han posat en 
comú dificultats de dinàmica de recerca que, entre àrees afins –en aquesta edició: Ciències Socials, 
Econòmiques i de l’Educació (Noves Tecnologies, Escola Inclusiva, Psicopedagogia)—, poden tenir 
solucions anàlogues quant a l’”ars” del desenvolupament de treballs de recerca.

- Amb les posades en comú i la pràctica i reconeixença de solucions comunes a problemes 
compartits, els doctorands han tingut tutories personalitzades en els Specialized Workshops al remat 
dels quals han pogut enllestir els respectius i propis Plans d’Investigació (antics Projectes de Tesis), 
tot en un entorn multilingüe de comunicació eminentment desplegada en anglés (encara que també 
en espanyol, italià, francés i català).

- A més, s’han acordat dates i pràctiques per la gestió eficient de les estades dels discents 
tendents per a les respectives Mencions de Drt Internacional.

Això ha pres cos en el:
- SIMPOSI INTERNACIONAL SOBRE GRUPS D’ALT RENDIMENT ACADÈMIC 

INTERNACIONAL DE DOCTORAT [GARAID]
CODI DEL CURS: 17-0166
Vegeu: https://web.ua.es/va/ice/seminaris/2017/simposi-internacional-sobre-grups-d-alt-rendiment-

academic-internacional-de-doctorat-garaid.html
https://web.ua.es/va/ice/documentos/programa-garaid.pdf
http://www.lanucia.es/Cursos-Verano-Seu-Inicio 
https://www.youtube.com/watch?v=WhAYnZvC9gY 
 

5. CONCLUSIONS  
Hem pogut provar i comprovar en el desenvolupament del Programa de Doctorat matriu 

de la Xarxa i al si dels que han col·laborat en el desenvolupament del Simposi Internacional sobre 
Grups d’Alt Rendiment Acadèmic Internacional de Doctorat que les estratègies dissenyades al si de 
la Xarxa per a la implementació dels GARAID poden donar bon resultat:

- Les enquestes de satisfacció dels alumnes de doctorat –realitzades per la UTCUA per a 
l’Informe de Seguiment de Doctorat de l’AVAP— del Programa de Drt en Transferències 
Interculturals... (matriu de la Xarxa), demostren l’alta acceptació de les pràctiques que hi hem 
desplegat coherents amb els objectius de la Xarxa i els GARAID.

- Hem desplegat tutories presencials en context interuniversitari, interdisciplinari i internacional
- Hem realitzat i fet realitzar ponències per part dels docents i intervencions dels doctorands, 
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sempre vinculades a les direccions/tutories i tesis respectives. Les intervencions dels 
doctorands són vàlides al si dels respectius programes de doctorat de les diverses universitats 
com a Activitats Específiques.

- Hem realitzat i fet realitzar d’Open colloquiums –compromís amb la interdisciplinarietat—, 
i de Specialized Workshops –compromís amb l’alta especialització— .

- En els Open Colloquiums s’han posat en comú les dificultats de gestió de la paperassa de 
doctorat, i s’han aportat solucions generals i particulars/concretes a cada cas; s’han posat 
en comú dificultats de dinàmica de recerca que, entre àrees afins, poden tenir solucions 
anàlogues.

- Els doctorands han tingut tutories personalitzades en els Specialized Workshops al remat 
dels quals han pogut enllestir els respectius i propis Plans d’Investigació, tot en un entorn 
multilingüe de comunicació eminentment desplegada en anglés.

- A més, s’han acordat dates i pràctiques per la gestió eficient de les estades dels discents 
tendents per a les respectives Mencions de Drt Internacional.

6. TASQUES DESENVOLUPADES EN LA XARXA
S’enumeraran cadascun dels components i es detallaran les tasques que ha desenvolupat en la 

xarxa.
PARTICIPANT DE LA XARXA TASQUES QUE DESENVOLUPA

MARTINEZ PEREZ, VICENT (Coord.) Coordinació general de la Xarxa

ANTOLI MARTINEZ, JORDI MANUEL Adjunt a la coordinació de la Xarxa, organització 
del Simposi Internacional GARAID –10-14 juliol 
2017—. Assessorament general quant a la seua 
experiència en doctorat i recerca atesa la seua condició 
de PI PostDoc al si de l’ISIC-IVITRA.

CABEZUELO PLIEGO, JOSE VICENTE Assessorament internacional  quant als 
ensenyament de postgrau en general, especialment 
quant a l’Amèrica de parla espanyola.

FRANCO SANCHEZ, FRANCISCO Assessorament internacional quant als 
ensenyaments de postgrau i doctorat, especialment 
quant al món àrab i musulmà.

GARCIA SEBASTIA, JOSEP VICENT Participa com a alumne de Drt amb el profund 
coneixement que li’n dóna el fet de ser PI contractat 
predoctoral VAL+id, i haver fet ja qualque estada 
internacional a fi d’assolir la Menció de Doctorat 
Internacional Universitats de Lisboa, Bamberg, 
Torí), i tenir-ne ja programada una altra (extensa) a 
la University of California at Santa Barbara (EEUU).

LILLO SEDANO, ROSARIO Gestió de la Xarxa.
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MARTINEZ, CATERINA Participa com a alumna de Drt amb el profund 
coneixement que li’n dóna el fet de ser PI contractat 
predoctoral VAL+id, i tenir ja programada una extensa 
estada  internacional a fi d’assolir la Menció de 
Doctorat Internacional, a la University of California 
at Santa Barbara (EEUU).

MESA SANZ, JUAN FRANCISCO Assessorament quant als aspectes de formació de 
postgrau i doctorat referida a llengües clàssiques, arts 
i humanitats.

MONTOYA ABAT, BRAULI Assessorament quant als aspectes de formació de 
postgrau i doctorat referida a Filologia Catalana.

PONS CONCA, JAUME Participa com a alumna de Drt amb el profund 
coneixement que li’n dóna el fet de ser PI contractat 
predoctoral VAL+id, i tenir ja programada una extensa 
estada  internacional a fi d’assolir la Menció de 
Doctorat Internacional, a la University of California 
at Santa Barbara (EEUU).

SANCHEZ LOPEZ, ELENA Assessorament internacional  quant als 
ensenyament de postgrau en general, especialment 
quant a l’àmbit germànic, amb un estricte 
funcionament quant a la formació i certificació de la 
docència de drt.
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