
Son
graduada en
galego... E
agora que?



Diferentes saídas e varios camiños

Investigación

Educación

Corrección
de textos

Mundo 
editorial

Outras

Creación 
e cultura



Doutoramento e
investigación

Como acceder? En que consiste? Canto dura? Que axudas existen? Que
programas hai actualmente na Uvigo? Onde informarse? Como é a

investigación en Galicia?



En que consiste?
-Iniciación no mundo da investigación 
-Realización dunha tese de doutoramento (300
páx.)
-Dirixida por un(ha) titor(a)
-Vinculación a un grupo de investigación
-Posibilidade de comezar na docencia universitaria
-Asistencia a congresos 
-Publicación en revistas especializadas
-Participación en seminarios de formación



Canto dura?

Pódese escoller entre realización a
tempo completo ou parcial

-Parcial: 6 anos 
-Completo: 3 anos

Posibilidade de dúas prórrogas



Prazos de
acceso?

setembro e xaneiro de cada ano



Como
acceder?
Requisitos 

Estudos de Grao
(Humanidades)

Mestrado

Tema de tese e 
titor/a



Que programas
existen
actualmente na
Uvigo?
Programa de Doutoramento de Estudos Lingüísticos: 
http://doutoramento-eling.webs.uvigo.es/

Programa Interuniversitario de Estudos Literarios:
http://doutoramentoestudosliterarios.webs.uvigo.es/
es/

http://doutoramento-eling.webs.uvigo.es/
http://doutoramentoestudosliterarios.webs.uvigo.es/es/


Podemos facer o doutoramento
en varias universidades?

Dúas formas de que a túa investigación sexa internacional 



Doutoramento internacional

-Para obter a mención de doutoramento internacional é necesario
permanecer 90 días no estranxeiro (nun ou en varios lugares diferentes)
-Algúns contratos predoutorais limitan o tempo a 9 meses en total, entre

estadías breves e longas

-Posibilidade de facer estadías de investigación en centros estranxeiros
arredor de todo o mundo



Tese en
cotutela
Implica doutorarte por dúas
universidades distintas á vez
a través do mesmo proxecto
de tese

Tes que cumprir os requisitos
de cada un dos porgramas
no que esteas matriculado/a,
pagar as cuotas dos dous e
permanecer certo tempo en
cada un dos lugares



 Existen algún tipo de axudas?



Axudas para a
investigación

 

 

Formación
investigadora

Formación académica

Subvención 

Tese doutoramento

Adquisición
competencias docentes



Axudas para a investigación

 

FPU- FPI Predoutorais
da Xunta

Predoutorais
da Uvigo

4 anos 4 anos 2 anos

75 axudas Humanidades 102 axudas en total 2 axudas Humanidades

Non inclúe bolsa estranxeiro Non inclúe bolsa estranxeiroInclúe bolsa estranxeiro

1200- 1600 €/brutos ao mes 1700- 2000 €/brutos ao mes 1200 €/brutos ao mes



Axudas para a
investigación

 

Requisitos para solicitalas:

Estar graduado/a nos
 últimos 3 anos cunha 

nota media de 8,5

Estar matriculada nun programa 
de doutoramento (ou nun mestrado 
que che dea acceso para FPU/ Xunta)

Solicitala en
setembro/xaneiro  do

curso anterior

 FPU e XUNTA



Axudas para a
investigación

 

Fases da convocatoria
-Proxecto de tese

-Grupo de
investigación

-Méritos Titor(a)
-Vinculado a un 

proxecto de
investigación

-CV
-Nota

ponderada



Axudas para a
investigación UVigo

 

Requisitos para solicitalas:

Estar graduado/a nos
 últimos 3 anos

Estar matriculada nun programa 
de doutoramento da Uvigo

Solicitala  
en setembro



Axudas para a
investigación

 

Selección de 5 méritos
persoais e de expediente

Por exemplo, aprendizaxe de linguas, estadías no
estranxeiro, publicacións, bolsas de colaboración cos

departamentos, proxectos artísticos, etc. 



 

Bolsas posgrao 
 (privadas)

 

https://fulbright.es/programas-y-becas/becas-para-espanoles/


Consellos
para
sobrevivir a
unha tese

-Escolle un tema que sexa interesante e
ilusionante para ti

-Organízate!  Procura ter un horario de
traballo diario e establecer obxectivos
semanais e mensuais. A autodisciplina é
chave!

-Non te peches só na escrita da tese e
aproveita todo o que a vida académica ofrece
(cursos, congresos, publicacións...)

-Crea fichas bibliográficas coas túas lecturas
para ter un rexistro de todo o que vas lendo 

-Comunícate con outrxs doutorandxs que
estean na túa mesma posición e buscade
puntos en común dos vosos proxectos



Hai saídas!
Medita que é o que máis che interesa dos estudos cursados, busca como
formarte nesa área específica e procura formas de acceder a eses traballos.

Lonxe do que sempre se dixo, non é un campo de estudos no que non haxa
traballo ou no que todo termine nas oposicións. As dificultades ás que vos ides
enfrontar son as dun mercado laboral competitivo, inxusto e precario no que
se introducen a maior parte dos universitarios, independentemente do grao
elixido.


