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Benvolguts/des amics/gues: 

El pròxim 25 d'abril se celebrarà la III Jornada d’Investigació de la Facultat de Filosofia i Lletres. 

Com ja ocorregués l’any passat, aquesta Jornada està pensada amb la intenció de donar a conèixer 

l'activitat investigadora dels nostres postgraduats en el conjunt de la nostra Facultat, de la 

Universitat d'Alacant i de la societat alacantina. Es concep com una jornada de convivència entre 

els joves investigadors i el professorat de la Facultat de Filosofia i Lletres que comparteix la 

necessitat de promocionar la investigació com a mostra de qualitat i excel·lència acadèmica. És 

voluntat del deganat que la Jornada d’Investigació siga un punt de trobada de TOTS els joves 

investigadors de la nostra Facultat. 

En relació amb la 1a circular enviada fa setmanes i penjada en la web de la Facultat s'han produït 

una sèrie de modificacions que us vull comunicar. Vull agrair molt sincerament el treball rigorós 

que està desenvolupant la comissió organitzadora de les Jornades durant totes aquestes setmanes 

i asumisc les molèsties que això puga ocasionar en els investigadors que ja havien decidit 

participar en aquesta III Jornada d’Investigació, adaptant-se als requisits inicials d'aquesta primera 

circular,  i havien enviat el resum del  seu treball a la comissió organitzadora. 

La Jornada s’organitzarà entorn de 3 activitats, d'igual rang cadascuna d'elles, que tindran lloc al 

llarg d'aquest día: 

-3    Meses rodones, sota un tema transversal cadascuna d'aquestes. El tema de les meses 

rodones es definirà una vegada rebudes i avaluades totes les propostes de participació per 

part del comitè organitzador, i sota la supervisió del Vicedegà d’Investigació i del Degà de la 

Facultat. Aquestes meses rodones seran coordinades per professorat de la Facultat i hi 

podran participar activament tots els investigadors la proposta dels quals haja estat 

seleccionada i assignada en cadascuna d’aquestes.  

-1  Espai d’oratòria, amb la presentació de les propostes d’investigació presentades pels 

participants.  Aquesta presentació es pot portar a terme en forma de breu ponència 

(inicialment 15 min. Màx.) o de pòster. Tant si es tria un format com un altre, els 

investigadors exposaran públicament les seues propostes.  

-2    Tallers aplicats d'utilitat per als joves investigadors. En relació amb qüestions de 

acreditació, presentació de treballs científics, índexs i cercadors bibliogràfics de qualitat 

investigadora, etc.  

 



 

El termini per a la presentació de projectes es amplia fins al 31 de gener de 2013. Tots aquells 
investigadors que han enviat ja les seues propostes de participació, així com les noves que es 
reben, hauran de comunicar si prefereixen la modalitat de  “breu ponència” o de  “pòster” a l'hora 
de presentar els seus treballs en “l’Espai d’oratoria”. La adreça Electrónica de contacte per a rebre 
les propostes és:    jornadeslletresua@gmail.com 

Tots els participants rebran un diploma de participació en la III Jornada d’Investigació. En aquesta 
edició no es convoca Premi d’Investigació, amb gratificació econòmica. Els participants rebran un 
reconeixement al seu treball, en forma de lot de llibres per al desenvolupament de les 
investigacions que porten a terme en el si dels departaments de la nostra Facultat.  
Quede a la vostra disposició per a qualsevol qüestió que considereu necessària 

Alacant, 9 de gener de 2013 

Una salutació molt cordial 

Jorge Olcina 

Degà 
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