


PRESENTACIÓ

Des de la seua creació el 1979, la Universitat d’Alacant ha projectat la seua ac-
tivitat docent i investigadora a Llatinoamèrica i el Carib, té amb un Campus Ibe-
roamericà que coordina la tasca de professors i professores i els seus grups d’in-
vestigació en aquesta vasta regió del món, i disposa d’una Seu a l’Habana Vieja, 
dins de l’acció institucional “Projecte Havana”. Té establides aliances i convenis 
de cooperació amb més de 150 institucions d’Educació Superior.

En aquest context, l’Institut Universitari d’Estudis Socials d’Amèrica Llatina de 
la Universitat d’Alacant (IUESAL) sorgeix com a centre oficial d’investigació in-
terdisciplinària en els diferents camps de les ciències socials i de les humanitats 
sobre Amèrica Llatina. L’institut es planteja créixer aportant millores substan-
cials en les activitats de formació acadèmica, en la investigació científica, en les 
accions de transferència del coneixement al conjunt de les societats llatinoame-
ricanes i en la cooperació interuniversitària.

És per això que preveu una àmplia varietat de cursos de postgrau en les tres 
modalitats possibles (presencial, semipresencial i en línia), un programa de 
doctorat propi i un bon nombre de grups i xarxes d’investigació nacionals i 
internacionals de reconegut prestigi, que executen projectes de cooperació i 
d’investigació competitius de qualitat contrastada. Són més de seixanta els in-
vestigadors membres de l’Institut i més de quinze els grups d’investigació ac-
tius, amb presència estable en la majoria de països llatinoamericans.

Pretenem d’aquesta manera respondre a les demandes acadèmiques planteja-
des des de tots dos costats de l’oceà, contribuir a un millor coneixement de la 
realitat llatinoamericana en el nostre entorn i facilitar la creació, el desenvolupa-
ment i la transferència de coneixement de tota mena de projectes d’investigació 
i innovació social. Com a institució pública que som, volem complir així el paper 
essencial que la nostra societat ens confereix: el desenvolupament i el progrés 
social, especialment el de les societats llatinoamericanes.
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ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS
FINS A 1 ECTS

MODALIDAD:
PRESENCIAL    

SEMIPRESENCIAL    
 ON LINE

EXPERT
20 ECTS

ESPECIALISTA
30 ECTS

MÀSTER (PEP)
60-120 ECTS

CURSOS 
ESPECIALITZACIÓ

FINS A 19 ECTS

CURSOS
EN LÍNIA OBERTS

MOOC - NOOC

POSTGRAU

FORMACIÓ i DIFUSIÓ



DOCTORAT

PER QUÈ SER DOCTOR PER LA UA?
La Universitat d’Alacant, a través de l’EDUA, ofereix el programa de doctorat en 
Humanitats i Estudis Socials d’Amèrica Llatina, coordinat pel IUESAL. 
https://web.ua.es/va/doctorado-americalatina/
La internacionalització del nostre programa del doctorat és un distintiu de 
qualitat que contribueix a enfortir el paper destacat que han d’exercir els 
doctors i doctores, així com egressats i egressades en aquest programa.

REQUISITS

• Espai Europeu d’Educació Superior: títol de grau + màster, amb un mínim de 
300 ECTS

• Títol de llicenciat/da, arquitecte/a, enginyer/a (nivell 3 del Marc Espanyol de 
Qualificacions per a l’Educació Superior)

• Altres àrees geogràfiques, diferents de l’EEES: titulació universitària que done 
accés al doctorat al país que va expedir el títol

INFORMACIÓ SOBRE ACCÉS, PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
https://edua.ua.es/va/informacio/estudiants/informacio-per-a-estudiants.html

INFORMACIÓ ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT 
https://web.ua.es/va/doctorado-americalatina/

TESIS DOCTORAL EN RÉGIMEN DE COTUTELA INTERNACIONAL
La cotutela internacional permet l’elaboració i la defensa de la tesi doctoral 
en col·laboració amb altres universitats no espanyoles i l’expedició del títol de 
doctor o doctora en totes dues universitats. https://edua.ua.es/va/informacio/
tesi-doctoral/tesis-doctorals-en-regim-de-cotutela-internacional.html

TESI DOCTORAL AMB MENCIÓ INTERNACIONAL
És possible sol·licitar la inclusió de Menció Internacional en el títol de doctor, 
complint els requisits que determinen el Reial decret 99/2011 de 28 de gener 
(BOE núm. 35 de 10/02/2011), i les modificacions posteriors, reguladors de les 
ensenyaments oficials de doctorat. https://edua.ua.es/va/informacio/tesi-doc-
toral/mencio-de-doctor-internacional.html

Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat
Javier Vidal Olivares (Coordinador)
Carmen López Sánchez (secretària)



GRUPS I XARXES D’INVESTIGACIÓ

GRUPS 
I XARXES

 D’INVESTIGACIÓ

• Observatori Lucentí 
d’Administració i Polítiques 
Públiques  

 https://deje.ua.es/va/ciencia-
politica-administracion/
observatorio-lucentino

• Dret Internacional Públic, Dret 
de la Unió Europea i Relacions 
Internacionals     

 https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-
breve/grp/ca/derecho-internacional-
publico-derecho-de-la-union-europea-
y-relaciones-internacionales/479

• Grup Iberoamericà d’Estudis 
Empresarials i Història Econòmica 

 http://grupoiberoamericano.org.pe/

• Cooperativisme, Desenvolupament 
Rural i Emprenedories Solidàries 
a la Unió Europea i Llatinoamèrica 
(COODRESUEL) https://cvnet.cpd.ua.es/
curriculum-breve/grp/ca/cooperativismo-
desarrollo-rural-y-emprendimientos-
solidarios-en-la-union-europea-y-
latinoamerica/521

• GIDU: Grup d’investigació 
interdisciplinària en docència 
universitària https://web.
ua.es/va/gidu/gidu-grup-d-
investigacio-interdisciplinaria-
en-docencia-universitaria.html

• Espanya del Segle XX: II República, 
Franquisme i Democràcia   

 https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-
breve/grp/ca/espana-del-siglo-
xx-ii-republica-franquismo-y-
democracia/644

• CRITERI - Socioeconomia 
Crítica i Territori  
 https://cvnet.cpd.ua.es/

curriculum-breve/grp/ca/
criteri--socioeconomia-critica-
i-territori/677

• IGE: Igualtat, Gènere i 
Educació  https://cvnet.cpd.
ua.es/curriculum-breve/grp/
ca/grupo-de-investigacion-
en-igualdad-genero-y-
educacion-(ige)/660

• AJRL: Anàlisi Jurídica de les 
Relacions Laborals  
 https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-

breve/grp/ca/analisis-juridico-de-las-
relaciones-laborales-(ajrl)/637

• LEXIS: Grup d’Investigació 
en Lèxic i Sintaxi  https://
cvnet.cpd.ua.es/curriculum-
breve/grp/ca/lexis-(grupo-
de-investigacion-en-lexico-y-
sintaxis)/642

• ARS Innovatio: Unitat 
Científica d’Innovació 
Empresarial   
 https://web.ua.es/va/ars-

innovatio/

• Centre Interuniversitari  d’Estudis 
Europeus     

 https://web.ua.es/va/ciee/

• Institut Iberoamericà d’Estudis 
Constitucionals (IBEC) https://
ibec.ua.es/

• EDUTIC-ADEI (Educació i Tecnologies de la  
Información y Comunicación – Atenció a la 
Diversitat. Escola Inclusiva) https://cvnet.cpd.ua.es/
curriculum-breve/grp/ca/grupo-de-investigacion-
interdisciplinar-en-docencia-universitaria--educacion-
y-tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion-
educacion-inclusiva-(gidu-edutic-in)/691



INVESTIGACIÓ

Economia aplicada i 
desenvolupament local

•  Economia industrial

• Desenvolupament Local

• Cooperativisme i 
emprenedoria solidària

• Desenvolupament rural

• Cooperación interuniversitària 
i  cooperació al 
desenvolupament

Història empresarial i  
Econòmica

• Emprenedorisme

• Desenvolupament 
empresarial

• PIMES i empresa familiar

• Història i institucions 
econòmiques

Constitucionalisme

• Democràcia a América 
Llatina

• Drets Humans

• Integració Regional

• Federalisme, 
descentralizació i 
autonomia municipal

Dret del treball
• Anàlisis jurídica de les 

Relacions Laborals

• Economia Social

• Protecció social i laboral

• Estat de benestar

Dret 
administratiu

• Habilitats, competències i instrucció

• Medi ambient i sostenibilitat

• Dret de l’esport

Ciència política i de 
l’administració

• Modernització i enfortiment de 
l’Estat

• Administració pública i gestió 
pública

• Pensament i sistemes polítics

• Institucions i polítiques  
públiques

• Teoria Política, ideologies 
polítiques i comunicació 
política

ÀREES D’INVESTIGACIÓ LÍNIES DE TREBALL



Relacions 
internacionals i 
integració territorial

• Relacions de la Unió Europea amb Llatinoamèrica

• Processos d’integració regional

• Dret internacional públic i institucionss

Educació
• Governança i gestió de 

l’educació superior

• Qualitat de l’ensenyament

• Educació i gènere

• Atenció a la diversitat i 
escola inclusiva

Noves tecnologies i 
innovació en les 
ciències socials

• Educació i Tecnologies de la 
Informació i Comunicació

• Ensenyament virtual – MOOC

• Innovació en sistemes 
digitals per el benestar social

• Internacionalizació 
i transferència del 
coneixement en el Sistema  
iberoamericà

Dictadures i 
transicions polítiques

• Processos històrics en 
Llatinoamèrica: populismes, 
dictadura i democràcia

• Postconflicte: justícia  
transicional i reparació

• Memòria històrica

• Transicions polítiques

Llengua i  
comunicació social

• Lèxic i sintaxi

• Unitats fraseològiques 
plurilingües

• Comunicació i públics 
específics

• Comunicació audiovisual

ÀREES D’INVESTIGACIÓ LÍNIES DE TREBALL



GOVERNANÇA I QUALITAT DE L’EDUCACIÓ SUPERIOR  

• Implantació de sistemes de garantia interna de qualitat que contribuïsquen 
al cofinançament dels programes d’estudi i, per tant, al reconeixement 
d’aquests en l’àmbit internacional 

• Assistència en processos de creació i reformes de programes d’estudi. Les 
Institucions d’Educació Superior han d’afrontar nous contextos (MOOCS, 
canvis ràpids, noves demandes...) que exigeixen respostes innovadores 
per a afrontar la modernització dels currículums i les metodologies d’im-
partició 

• Implantació de bones pràctiques en la governança i gestió d’institucions 
d’educació superior

• Estudi, disseny i implantació de projectes emblemàtics en institucions 
d’educació superior

RELACIONS LABORALS

• Assessorament i assistència tècnica en solució de conflictes laborals en em-
preses i administracions públiques

• Actuacions en matèria de mediació i arbitratge per a la solució extrajudicial 
de conflictes laborals

• Assessorament i assistència tècnica per als programes de millora en protec-
ció i seguretat social en l’àmbit de l’educació superior

DESENVOLUPAMENT LOCAL

• Assessorament en emprenedories territorials per al foment de la innovació 
social

• Implantació de sistemes de participació pública i ciutadana per a la millora 
de la governança territorial

• Configuració i posada en marxa d’eines i instruments per al foment del des-
envolupament local i la innovació territorial

• Direcció de planificació estratègica per al desenvolupament local. Instru-
ments i aplicacions

• Estudi i implantació d’activitats turístiques i sistemes productius locals amb 
base territorial

• Estudi i disseny del marc jurídic per al desenvolupament d’un estatut del 
municipi turístic

ECONOMIA SOCIAL I COL·LABORATIVA

• Estudi, disseny i desenvolupament d’empreses cooperatives i societats anò-
nimes laborals

• Desenvolupament d’emprenedories solidàries

CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA



HABILITADORS DE LA NOVA ECONOMIA

• Valorització de les fortaleses i les oportunitats que proporciona el territori 
amb la finalitat de consolidar la innovació i la transferència del coneixement 
entre el sistema de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+I) i el siste-
ma de Producció, Explotació i Recirculació (P*E*R)

• Consultoria Tècnica i Industrial per a crear parcs científic empresarials, en 
col·laboració amb les institucions d’Educació Superior, de les administra-
cions públiques i els organismes financers i empresarials

• Anàlisi i desenvolupament d’estudis per a la convergència d’institucions pú-
bliques i privades amb cadascun dels objectius de desenvolupament sos-
tenible (ODS) previstos en l’Agenda 2030, especialment l’objectiu 17, sobre 
aliances per a aconseguir els ODS

ADMINISTRACIÓ I POLÍTIQUES PÚBLIQUES

• Consultoria per a la modernització dels sistemes polítics i administratius de 
les administracions públiques per a l’enfortiment de l’Estat

• Implantació de bones pràctiques per al govern, el desenvolupament i la 
gestió en l’administració local

• Asistencia tècnica en la direcció i gestió dels recursos humans en el sector 
públic

• Estudi tècnic de processos d’integració i cooperació supra i internacionals 
en l’àmbit politicoadministratiu

• Consultoria per a la simplificació i la modernització dels procediments admi-
nistratius

• Consultoria per al disseny de mecanismes de participació pública efectiva 
en els procediments administratius

POLÍTICA AMBIENTAL

• Estudi i propostes de millora sobre el sistema juridicoambiental

• Consultoria sobre el funcionament de les tècniques de prevenció ambiental 
(planificació ambiental, avaluacions ambientals, llicències ambientals)

• Estudi, disseny i desenvolupament de sistemes de gestió de residus

MEMÒRIA I HISTÒRIA

• Desenvolupament i posada en marxa d’arxius digitals

• Disseny de projectes



TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT  

Ars Innovatio 
Ars Innovatio és una unitat científica d’innovació empre-
sarial (UCIE) de la Universitat d’Alacant, constituïda mit-
jançant un conveni amb l’Agència Valenciana de la Inno-
vació (AVI). Té com a finalitat convertir el coneixement en 
innovacions aprofitables per les empreses, així com des-
plegar les accions necessàries per a la seua transferència 
efectiva amb criteris que eviten la discriminació i l’exclusivitat. Té com a comesa 
realitzar activitats d’innovació sobre resultats de la R+D procedents del sistema 
públic investigador per a fer-los útils a la societat, consistents a obtenir proto-
tips acabats i verificats, llestos per a incorporar-los al sistema productiu.

En el compliment de la seua missió, l’UCIE Ars Innovatio està a la disposició de 
la comunitat de R+D+I per a donar suport a les iniciatives d’innovació, qualsevol 
que siga el seu camp, especialment les pròpies de la Universitat d’Alacant i per a 
realitzar projectes transdisciplinaris concordes amb les oportunitats que el de-
partament de prospectiva detecte en els sectors empresarials.

Com a valors que inspiren a Ars Innovatio estan la vocació de generar benefici 
social, especialment progrés, riquesa i ocupació, mitjançant el retorn a la socie-
tat dels resultats de la R+D+I finançada amb fons públics; i des del punt de vista 
sectorial, formar investigadors integralment, tant en coneixements científics i 
tècnics, com en aptituds personals i de treball en equip dins de l’organigrama 
de la cadena de producció del coneixement.

Xarxes Temàtiques CYTED 2018: XARXA IBEROAMERICANA D’UNI-
VERSITATS PER A LA INNOVACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT SOSTE-
NIBLE (REDUIS)

IUESAL forma part d’aquesta XARXA constituïda per 12 grups de treball en 7 
països d’Iberoamèrica (Espanya, el Brasil, Colòmbia, Panamà, Equador, Bolívia 
i Mèxic) per a executar durant un període de quatre anys el projecte “ESTRATÈ-
GIES DE VINCULACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT UNIVERSITAT-EMPRE-
SA-GOVERN-SOCIETAT” 

Aquesta Xarxa tindrà com a objectiu contribuir al desenvolupament d’estratè-
gies eficients de vinculació de quàdruple hèlice per a promoure la socialització i 
la transferència del coneixement generat en les institucions d’educació superior 
i la utilització i aprofitament d’aquest en els àmbits social i productiu per a la 
solució de problemàtiques rellevants per al desenvolupament sustentable i la 
millora de la qualitat de vida de les comunitats. 



• Projecte de Cooperació Universitària Internacional per a afavorir l’enfortiment 
de les polítiques públiques educatives i el seu nivell de vinculació i compromís 
amb els ODS, aplicades al cas d’Equador (Equador), responsable: José Manuel 
Canales Aliende

•  Xarxa impuls a la redistribució de gènere en carreres masculinitzades (Hondu-
ras), responsable: María Ángeles Martínez Ruiz

•  Observatori de pau i posconflicte a Colòmbia. A propòsit de l’acord de pau 
marc entre el Govern Nacional i les FARC-EP (Colòmbia), responsable: Roque 
Moreno Fonseret

•  Xarxa d’Investigació en diferencials de Gènere a les Universitats Iberoamerica-
nes (El Salvador), responsable: María Ángeles Martínez Ruiz

•  Observatori Virtual de Ciència, Tecnologia i Innovació per a Viure Bé (Bolívia) 
responsable: Roque Moreno Fonseret

•  Diplomat en Investigació, Formulació i Gestió de Projectes Científics (El Salva-
dor), responsable: Javier Vidal Olivares

•  Generació d’eines per a afavorir i formar els stakeholders del Departament del 
Cauca, en projectes d’innovació territorial i desenvolupament local (Colòm-
bia), responsable: Antonio Martínez Puche

•  L’emprenedoria agroindustrial en l’àmbit de les accions acadèmiques i cientí-
fiques de l’UTE Santo Domingo d’Equador. Capacitats i estratègies individuals 
i col·lectives per al creixement productiu, social i comercial en les parròquies 
rurals de la província de Santo Domingo dels Tsáchilas (Equador), responsable: 
José Daniel Gómez López

PROJECTES DE COOPERACIÓ
INTERUNIVERSITÀRIA DESTACATS



Institut Universitari 
d’Estudis Socials d’Amèrica Llatina (IUESAL)

Edifici Polivalent III - Planta Baixa

03690 Sant Vicent de l’Raspeig, Alacant

Tel.: 965 90 9395  Email: iuesal@ua.es  URL: iuesal.ua.es

Facebook: www.facebook.com/iuesalUA/

Twitter: @IuesalSecre


