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RESUM
La finalitat d'aquesta matèria, essencial en qualsevol estudi conduent a l'obtenció del grau de Màster
amb perfil acadèmic o investigador i preparatori d'un possible accés a la formació doctoral, és iniciar als
investigadors en la labor metodològica imprescindible per a elaborar amb èxit un treball de recerca
jurídica.

CONEIXEMENTS PREVIS
Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.
Altres tipus de requisits
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COMPETÈNCIES
2223 - M.U. en Dret Constitucional
- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seua àrea d´estudi.
- Que els estudiants siguen capaços d´integrar coneixements i afrontar la complexitat de formular
judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.
- Que els estudiants sàpiguen comunicar les conclusions (i els coneixements i les raons últimes que
les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d´una manera clara i sense ambigüitats.
- Desenvolupar la capacitat per a identificar i saber usar les fonts d'informació més importants i de
naturalesa especialitzada -normatives, jurisprudencials i doctrinals- de forma presencial o on line,
dins de l'àmbit del Dret constitucional.
- Desenvolupar la capacitat per a treballar en equip per mitjans virtuals, demostrant habilitats
d'argumentació i estructuració en el marc dels distints debats que actualment es donen en el camp
del Dret constitucional a fi d'aconseguir el correcte i fluid funcionament del grup humà assignat.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
Al final d'aquesta matèria l'alumne serà capaç de:
Buscar, obtindre, manejar informació adequada per a abordar un tema a partir de bases de dades i
altres fonts.
Plantejar i elaborar un treball escrit comprensible, organitzat i coherent.
Realitzar una exposició oral clara i estructurada.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. Fuentes i metodologia: bases de la Investigació
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L'objectiu d'aquesta matèria és divers en el seu contingut encara que coincident en el seu objectiu. Es
tracta de facilitar, d'una banda, la cerca i sistematització de fonts documentals, com a tasca preparatòria
imprescindible per al començament d'una investigació. En aquesta tasca, adquireix gran importància un
ús eficient de les noves tecnologies, és especial dels gestors bibliogràfics i de les bases de dades
documentals, així com de la pròpia internet, ja que cada vegada més la informació es troba en ella i
no en suport físic depositat a les biblioteques. Aquest coneixement resulta bàsic per a explicar el que
és el mètode investigador i les seues diferents etapes, sense descurar l'atenció a les aptituds i actituds
que han de concórrer en un investigador, així com als instruments i l'entorn adequats per a culminar
amb èxit una investigació. Especialment, s'analitzarà l'elecció del tema i del director del treball, es
tornarà sobre la cerca i sistematització de les fonts per a afermar-les, però sobretot per a fer-les de
forma presencial en una biblioteca i, finalment, s'abordarà l'organització del treball i l'ús eficient del
temps.
1. El mètode d'investigació científica.
1.1. Trets del mètode científic:
1.2. Fases del procés d'investigació científica.
1.3. Passos a seguir en l'elaboració d'un treball de recerca.
1.4. Criteris que mostren el caràcter científic d'una investigació.
2. Estudi de les fonts de documentació.
2.1. Fonts primàries.
2.2 Fuentes documentals empíriques.
2.3. Fuentes d'informació i de documentació o fonts secundàries.
3. Parts del treball de recerca. Confecció de l'aparell crític i de la Bibliografia.
3.1. Parts del treball de recerca.
3. 2. La confecció de l'aparell crític: cites i notes a peu de pàgina.
3.3. Bibliografia: referències bibliogràfiques i d'altres fonts d'informació.

VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Classes de teoria
TOTAL

Hores
12.00
12.00

% Presencial
100

METODOLOGIA DOCENT

AVALUACIÓ
Avaluació:
Per a superar aquesta assignatura serà necessària la realització de dos exercicis. Cadascun d'ells tindrà
un valor del 50% del total de la qualificació (5 punts cadascun)
El primer exercici consisteix en la realització d'un test que apareixerà en el moment oportú en la
plataforma del màster.
El segon serà un exercici a enviar per correu electrònic a la professora de l'assignatura. Les instruccions
per a aquest exercici apareixeran en aula virtual amb els materials de l'assignatura.
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