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Estudis de Doctorat en Biodiversitat

Informació general

[]
Els estudis de Doctorat en Biodiversitat, juntament amb el màster oficial Biologia humana, conformen el
Programa de Doctorat en Biodiversitat.
El Doctorat en Biodiversitat és un títol conjunt UAB-UB. Les línies de recerca que s'ofereixen a la UAB, des
del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia, es  focalitzen en l'àmbit de l'Antropologia
Biològica.
A banda de la informació que trobaràs en aquesta fitxa, pots consultar la relativa al màster oficial per veure'n els
objectius generals i els objectius particulars de cada curs, l'estructura amb indicació del nom dels cursos, número
de crèdits, continguts, metodologia d'ensenyament i aprenentatge, criteris i procediments d'avaluació, bibliografia
rellevant i actualitzada, etc.).
Aquests estudis de Doctorat estan plenament adaptats al nou marc de l'Espai Europeu d'Educació
Superior (EEES) i permeten obtenir el títol oficial de Doctor, conjunt per la UAB i la UB.
Trobaràs també informació sobre tràmits i procediments administratius en les seccions del menú de l?esquerra i en
les preguntes freqüents del menú de la dreta.
[]
Anar al Màster Oficial

[]
Menció de qualitat
Aquest Programa de Doctorat va obtenir per al 2006-2007 la prestigiosa Menció de Qualitat que atorga el
Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN). MCD2006-00431, 2008/2009 a 2011/2012.
Aquesta menció possibilita que l'estudi es pugui presentar a convocatòries d'ajuts de mobilitat per a estudiants i
professors, així com altres avantatges en diverses convocatòries públiques.
[]
Presentació
[]
El programa d'estudis de doctorat en Biodiversitat, i en concret les línies de recerca focalitzades en Antropologia
Biològica que s'ofereixen a la UAB, pretenen introduir a la investigació en les línies més rellevants de l'estudi
de la biologia humana, capacitant a l'estudiant per a les competències exigides per a accedir als camps
docent-investigador i/o empresarial (àrees sanitària, d'antropologia forense, d'ergonomia, demogràfica,
paleoantropològica, aspectes moleculars relatius a la caracterització de les poblacions humanes i la seva evolució,
...).
Aquests estudis de doctorat són hereus del programa de doctorat en Antropologia Biològica, que en el seu
moment va rebre la Menció de Qualitat que atorga el Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN).
De la mateixa manera, aquest doctorat està integrat en el Programa Oficial de Postgrau en Biociències que també
gaudeix de la Menció de Qualitat del MICINN.
[]
Objectius i justificació
[]
L'objectiu fonamental és la formació d'investigadors i professionals preparats en el camp de l'Antropologia
Biològica, tant la fonamental com l'orientada a aplicacions en el sector públic o en l'àmbit empresarial.
Es pretén aconseguir aquest objectiu a través de la capacitació metodològica i de la introducció en els àmbits
científics més rellevants en el camp de la caracterització de poblacions humanes actuals i pretèrites, i de la seva
evolució.
Aquestes actuacions es concretaran en la realització i defensa d'una tesi doctoral en alguns dels camps científics
implicats.
[]
Línies de recerca
[]
Línies recerca UAB i professors/es que hi participen:

• Estudis citogenètics i moleculars sobre els efectes de les radiacions ionitzants (Barquinero, Caballín)
[]

• Estudis citogenètics i moleculars del càncer (Álvarez, Armengol, Caballín)
[]

• Reconstrucció de poblacions antigues (Malgosa, Subirà)
[]

• Antropologia molecular i de poblacions (Aluja, Santos, Nogués)
[]
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• Auxologia: normal i patològica (Carrió)

[]

[]
Departament/s o institut/s vinculats
Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia
[]
Coordinador/a i composició de la Comissió de l'Estudi

• Assumpció Malgosa Tel: 935811860 Assumpcio.Malgosa@uab.es
[]

Comissió de l'Estudi de Doctorat: dos coordinadors dels mòduls del màster de Biologia Humana.
Procediments per a queixes i reclamacions Per resoldre dubtes, realitzar consultes, suggerències o queixes
segons considereu oportú podeu dirigir-vos a:

• Coordinador del doctorat
[]

• Gestió Acadèmica de Doctorat
[]

• UAB Digueu
[]

• Síndic de Greuges
[]

 
[]
Web
http://www.ub.edu/biologia/postgraus/doct_bd/index_esp.htm
[]
Interuniversitari
Universitat de Barcelona
[]
Biologia Animal
[]
Institucions que hi col·laboren

• Departament de Biologia Animal (UB)
[]

• Departament de Biologia Cel.lular, de Fisiologia i d'Immunologia (UAB)
[]

• Cerba
[]

• Balagué Centre
[]

• Hospital del Mar
[]

• Hospital de Sant Joan de Déu
[]

• Clínica CIMA/Institut Ferran de Reumatologia
[]

• Labdos
[]

• Laboratori d'anàlisi Dr. Echevarne
[]

• Hospital Germans Trias i Pujol
[]

• Laboratori científic de Mossos d'Esquadra, Generalitat de Catalunya
[]

• Minoa
[]

• Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona
[]

• Institut Català de Paleontologia
[]

• Hospital de Sagrat Cor
[]

• Institut de Medicina legal de Catalunya
[]

• Parc Zoològic de Barcelona
[]

• Fundació Mona
[]

mailto:Assumpcio.Malgosa@uab.es
mailto:Assumpcio.Malgosa@uab.es
mailto:ep.doctorado@uab.cat
http://www.uab.es/uab-digueu/
http://www.uab.es/servlet/Satellite/CONEIX-LA-UAB/Sindic-de-Greuges-1090508132517.html
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Estudis de Doctorat en Biodiversitat

Requisits d'accés

[]
Requisits d'accés
Requisits d'accés generals Podrà accedir a aquests estudis de doctorat qui:

• hagi superat el període formatiu d’aquest doctorat. Es valoraran altres estudis relacionats amb la  diversitat
humana.
o bé

[]

• estigui en possessió d’un títol de màster oficial de recerca amb un període formatiu afí al d’aquest estudi de
doctorat.
o bé

[]

• hagi obtingut la Suficiència Investigadora (RD 185/1985) o el Diploma d’Estudis Avançats (RD 778/1998).
[]

En tots els casos, caldrà acreditar que:
 

• el títol ha estat atorgat per una universitat espanyola o estrangera que en el país d’origen faculti el doctorand per
a l’accés a la fase d’investigació del doctorat.

[]

• el màster cursat ha estat d'un mínim de 60 crèdits, dels quals 15 crèdits han de ser de recerca, i sempre que
s’hagin completat 300 crèdits en el conjunt dels estudis universitaris de grau i postgrau. Si no es pogués demostrar
que s’ha realitzat un mínim de 15 crèdits ECTS d'iniciació a la recerca, caldrà matricular-se i superar el mòdul de
recerca del màster oficial indicat com a període formatiu previ. En aquest cas, l’admissió a l’estudi de doctorat
estarà condicionada a la superació d’aquest mòdul.

[]

• Per a l'admissió a l'estudi de doctorat caldrà, també, la conformitat d'un/a doctor/a que assumeixi la tasca de
direcció de la tesi.
[]

Requisits d'accés específics Per accedir als estudis de doctorat en Biodiversitat es valorarà el currículum
acadèmic. Per a estudiants d'altres titulacions, així com procedents d'altres camps afins, la Comissió corresponent
dels estudis de doctorat haurà d'emetre un informe favorable.
  Criteris de selecció Els criteris de selecció i admissió contemplaran, a més dels indicadors que s'acaben
d'esmentar, l'expedient acadèmic de l'alumne.
[]
Matrícula
Matricular-te en el doctorat és molt fàcil. Només cal que segueixis les instruccions que trobaràs en l'apartat
Matrícula. Pots consultar també el manual de matrícula d'estudis de doctorat 2010/2011.
[]
Nombre de places
[]
10

http://www.uab.es/servlet/Satellite/postgrau/doctorats/matricula-1096481774235.html
http://postgrau.uab.es/doc/matricula-estudis-doctorat.pdf
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Estudis de Doctorat en Biodiversitat

Activitats formatives

Titulació##############Estudis de Doctorat en Biodiversitat
Tipus de títol##########Oficial

[]
Activitats formatives programades
No existeixen activitats formatives programades per a aquest estudi de doctorat. Cada director/tutor de la tesi
doctoral indicarà a l'estudiant les activitats a realitzar durant la realització de la mateixa.
Excepcionalment, en funció de la formació prèvia es pot considerar convenient fer cursar fins a 30 crèdits de
complements de formació, que hauran d'incloure els crèdits d'investigació, si és el cas. Mecanismes de seguiment
El seguiment anual de les activitats realitzades pel doctorand es farà per mitjà d'una presentació oral de l'estat de
la feina realitzada que serà avaluada per una comissió de tres doctors designada per la Comissió de l'Estudi de
Doctorat. La metodologia i les condicions d'aquest seguiment són especifiques per a cada programa. Consulta
els criteris de seguiment d'aquest estudi de doctorat. En funció d'aquest seguiment, la Comissió de l'Estudi de
Doctorat pot proposar a la Comissió d'Estudis de Postgrau la no continuïtat com a doctorand.

http://postgrau.uab.cat/doctorat/criteris-de-seguiment-1011/AntropBiologica-cat-1.doc
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Estudis de Doctorat en Biodiversitat

Professors

[]
Relació de professors que dirigiran les tesis doctorals
[]

• Aluja, M. Pilar
[]

• Álvarez, Iolanda
[]

• Armengol, Gemma
[]

• Barquinero, Joan Francesc
[]

• Caballín, Mª Rosa
[]

• Carrió, Rosa
[]

• Malgosa, Assumpció
[]

• Nogués, Ramon Mª
[]

• Santos, Cristina
[]

• Subirà, Eulàlia
[]
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