Un bon currículum mostra les teves competències i els teus assoliments acadèmics
de manera concisa i eficaç. Així mateix, està ben organitzat i és fàcil de llegir, i reflecteix
amb precisió els teus punts forts.
Recomanacions:
- Posa en relleu la teva excel·lència acadèmica.
- Si pots, remarca l'entusiasme que sents pel tema de la teva recerca amb
l'experiència prèvia, l'assistència a conferències, etc.
- Descriu les competències en recerca que has obtingut amb màsters i tesis
universitàries o projectes, treballs de laboratori o competències tècniques
específiques que siguin rellevants.
- Destaca els mòduls o altres cursos que hagis fet i que siguin especialment rellevants
per al tema del teu doctorat.
No et cohibeixis a l'hora de mostrar els teus assoliments, però fes-ho amb honestedat. No
els exageris ni menteixis!
Un currículum acadèmic sol seguir un ordre cronològic invers: s'esmenten primer les fites
més recents. Un currículum acadèmic pot tenir moltes pàgines, segons l'experiència que
tinguis (no s'hi sol aplicar el límit habitual de dues pàgines).
Estructura:
Després de la informació bàsica de contacte, et recomanem que comencis el teu currículum
amb una breu biografia (7-10 línies) en què expliquis els aspectes més rellevants i els teus
interessos de recerca.
Apartats principals:
- Formació
Escriu el títol, les dates i la institució dels teus graus anteriors. Pots incloure també
graus i títols de mòduls rellevants i projectes o tesis de recerca.
- Resultats de recerca (resultats dels treballs de màster; articles de recerca publicats,
si en tens; ponències en conferències...).
Inclou una descripció breu de la teva funció. Si tens publicacions, introdueix la
referència completa (és a dir, amb el format APA).
- Projectes de recerca
Resumeix els projectes de recerca universitaris i de màster, i qualsevol altre projecte
de recerca en què hagis participat, sigui com a part dels teus estudis o en qualsevol
altre context. Per a cada projecte, descriu-lo breument i inclou una explicació concisa
de la funció que hi tenies.
Altres elements que has d'abordar són:
- Competències lingüístiques (s'aconsella utilitzar el Marc europeu comú de referència
per a les llengües)
- Finançament, guardons i premis

-

Activitats docents
Competències i qualificacions professionals i tècniques
Afiliacions professionals i pertinença a associacions
Assistència a conferències i seminaris
Altres elements rellevants

Consells
Fes que el teu currículum sigui fàcil de llegir. Una bona sol·licitud d'admissió a un programa
de doctorat, juntament amb un currículum acadèmic ben pensat i estructurat, pot marcar la
diferència entre rebre o no una posició de doctorand.
Pren-te el temps que necessitis per escriure un primer esborrany i guarda'l alguns dies.
Quan hagis escrit un segon esborrany, ensenya'l als companys.
Introdueix-hi els canvis que calguin i torna a comprovar les faltes d'ortografia i de gramàtica.

Informació obtinguda i adaptada de (consultada el desembre del 2021):
https://career-advice.jobs.ac.uk/cv-and-cover-letter-advice/academic-cv-guidelines/
https://www.elsevier.com/connect/writing-an-effective-academic-cv
https://intranet.birmingham.ac.uk/as/employability/careers/postgraduate/further/quick-guide-c
v-for-a-phd-application.aspx

