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50 doctorands participen en el Taller 
internacional de jove investigació en 
Comunicació de l’UJI  
La trobada serà els dies 9 i 10 de setembre en format semipresencial i ofereix un espai 

de formació i debat sobre problemes específics dels joves investigadors 

La Universitat Jaume I acull el Taller internacional de jove investigació en 

Comunicació (III Doctorial AE-IC) que tindrà lloc els dies 9 i 10 de setembre de 2021 en 

format semipresencial. 

Convocat per l’Associació Espanyola d’Investigació en Comunicació (AE-IC), en el 

taller participaran 50 doctorands i doctorandes de tota Espanya. La jornada té com a 

finalitat impulsar i donar visibilitat i projecció nacional i internacional als joves investigadors, 

especialment els doctorands i recents doctors. La trobada ofereix un espai de formació i 

debat sobre problemes específics dels joves investigadors: acreditacions i sexennis per a 

ajudants doctors, dificultats pròpies de les Ciències Socials respecte a altres disciplines, 

direcció i participació en grups i projectes d’R+D i, en definitiva, desenvolupament de la 

promoció acadèmica. 
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A més de tallers específics, el Doctorial ofereix als doctorands i doctorandes o doctors 

recentment diplomats la possibilitat d’exposar els seus projectes de tesis i treballs en 

taules redones temàtiques moderades per investigadors sèniors. A més, en el transcurs 

de la jornada s’entregaran els premis JOVEN suport a la difusió d’investigacions convocat 

per l’AE-IC. 

La trobada serà inaugurada el 9 de setembre a les 9.30 hores a l’Aula Magna Joan Francesc 

Mira de la Facultat de Ciències Humanes i Socials per part de la rectora de l’UJI, Eva Alcón; 

la vicepresidenta d’AE-IC, Rosa Franquet; Miquel Francés, de la Universitat de València; el 

degà de la Facultat de Ciències Humanes i Socials i directiu de la secció Periodisme i nous 

mitjans d’AE-IC, Andreu Casero, i la directora de l’Escola de Doctorat de l’UJI, Mercé Correa. 

 


