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Actividade Curso  Código:  
 
Título  Como buscar e usar a información para elaborar a tese de doutoramento 
 

Destinatarios Alumnado de doutoramento da Universidade da Coruña 

Requisitos  Alumnado matriculado no curso 2017/2018 nun programa de doutoramento 
impartido na Universidade da Coruña 

Duración  12 horas (6 h. teóricas en liña e 6 h presenciais) 

Datas e Horario  
Parte teórica en liña: do 3 ao 20 de abril de 2018 
Obradoiros: do 23 de abril ao 31 de maio (acordarase a data coa biblioteca do 
centro). 

Lugar / 
Modalidade 

Moodle / Bibliotecas 
dos centros Semipresencial. 

Prazas 75 

 
Obxectivos 

 
• Coñecer os servizos que a biblioteca ofrece ao alumnado de doutoramento para axudarlle na 

súa investigación e na elaboración da súa tese de doutoramento. 
• Citar correctamente as fontes consultadas na elaboración da tese de doutoramento  e usar  

xestores de referencias bibliográficas para organizalas. 
• Identificar, localizar e usar os principais recursos de información que ofrece a biblioteca, 

particularmente aqueles especializados nas áreas de coñecemento onde desenvolven a súa 
investigación. 

• Facilitar estratexias para realizar buscas de información avanzadas e poder avaliar a 
información obtida. 

• Coñecer as boas prácticas para a busca, uso e a xestión dos datos de investigación. 
• Coñecer os pasos para incorporar a tese de doutoramento en acceso aberto no Repositorio da 

Universidade da Coruña (RUC). 
 

 
Contidos 
Unidade didáctica I. Bibliografía e xestores bibliográficos. 

o As citas e as referencias bibliográficas. 
o Os xestores bibliográficos. 

 
Unidade didáctica  II. Busca de información 

o Definir as necesidades de información. 
o As fontes de información. 
o ¿Que se publicou sobre un tema? : as buscas, as bases de datos e plataformas de recursos 

electrónicos 
. 
Unidade didáctica  III. A xestión dos  datos da investigación  empregados na tese. 

o Definición e ciclo de vida dos datos. 
o O Plan de xestión de datos. 
o Como atopar datos de investigación. 

. 
Unidade didáctica IV. A presentación,  arquivo e difusión da tese de doutoramento. 

o Recomendacións  para a  presentación da teses de doutoramento. 
o O arquivo  e difusión da tese de doutoramento  en acceso aberto no Repositorio Institucional. 
o A visibilidade das teses de doutoramento da UDC. 
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Metodoloxía 
O curso conta cunha primeira parte virtual na plataforma Moodle, onde se presentarán os contidos 
teóricos das unidades didactícas. A segunda parte ten como obxectivo levar á práctica os contidos 
presentados na primeira parte. Esta segunda forma desenvolverase en forma de obradoiros  nas 
bibliotecas dos centros.  
 
 
Profesorado 
Nome: Persoal da Biblioteca Universitaria 
 
Observacións e recursos:  A parte virtual  desenvolverase na plataforma Moodle. 
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