Accés al doctorat
1. Sistema d’accés
En acabar el Màster Oficial on-line en Agents d’Igualtat d’Oportunitats per a les
Dones en l’Àmbit Rural podràs accedir directament als estudis de doctorat si
compleixes un d’aquests requisits:
1.

Si tens el títol d'una llicenciatura o d'un grau de 240 crèdits.

2.

Si tens el títol d'una diplomatura o un grau de 180 crèdits i, a més, ja has
cursat un altre màster de 60 crèdits o més.
2. Programa de Doctorat i línies de recerca
La Facultat de Lletres compta amb un Programa de Doctorat amb Menció cap a
l’Excel·lència (BOE núm. 253, de 20 d'octubre de 2011).
El Doctorat en Territori, Patrimoni i Cultura de la Facultat de Lletres inclou un
àrea específica on es pot dirigir la realització d’una tesi doctoral en estudis de
gènere i igualtat d’oportunitats. Les línies de recerca són les següents:
Àrea d’Estudis de Gènere
Línia 1: Llenguatge, literatura i gènere
Responsable: Dra. Mª Ángeles Calero Fernández macalero@filcef.udl.cat
Professorat col·laborador: Mª Teresa Quintillà Zanuy, Isabel Santaulària
Capdevila, Rafael M. Mérida Jiménez
DESCRIPCIÓ
Estudi de la imatge de les dones que transmet el llenguatge i de les
diferències comunicatives (verbals i no verbals) entre homes i dones.
Anàlisi dels gèneres i corrents literaris i de la producció literària des d’una
perspectiva de gènere i des de la crítica literària feminista.
Línia 2: El gènere als mitjans de comunicació i les TICs
Responsable: Dra. Helena Alonso Capdevila halonso@filcat.udl.cat
Professorat col·laborador: Iolanda Tortajada Giménez.
DESCRIPCIÓ
Estudi de la imatge de les dones transmesa pels mitjans de comunicació
i de l’activitat de les dones al món de les TICs.
Línia 3: Gènere, ciutadania i drets de les dones
Responsable: Dra. Agnès Pardell Veà apdiss@dpub.udl.cat
Professorat col·laborador: Ana Romero Burillo, Mònica Gelambí, Dolors
Toldrà Roca, Dora Padial Albas.
DESCRIPCIÓ
Estudi del principi d’igualtat de tracte, de la seva repercussió al
desenvolupament del dret i de la seva conculcació, en especial en el camp
del dret de treball i de la seguretat social i d’altres àmbits del dret civil.
Línia 4: Gènere, urbanisme i ordenació del territori
Responsable: Dra. Carme Bellet Sanfeliu c.bellet@geosoc.udl.cat
Professorat col·laborador: Ramon Morell Rosell

DESCRIPCIÓ
Estudi de la influència sobre les dones de la distribució urbanística i del
territori. Anàlisi de les necessitats de les dones en l’àmbit urbà. Estudi de
la percepció econòmica del treball de les dones i anàlisi de la feminització
de la pobresa.
Línia 5: Gènere i educació
Responsable: Dra. Mª Ángeles Calero Fernández macalero@filcef.udl.cat
Professorat col·laborador: Anna Puertas, Núria Solsona, Teresa Quintillà
DESCRIPCIÓ
Estudi de les bases del sistema educatiu que deriven en pràctiques
discriminatòries per raó de gènere i dels mecanismes per planificar la
educació des de la perspectiva de gènere.
La recerca en gènere es pot abordar des de línies pertanyents a altres àrees del
mateix Programa de Doctorat de la Facultat de Lletres. Per a més informació,
pots consultar aquí.
Si vols tenir més informació sobre el funcionament del doctorat a la UdL, pots
consultar aquí
Si el que vols es tenir més detalls sobre la normativa dels estudis de doctorat a
la UdL, pots consultar aquí.

