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PhD por trabalho publicado

VAMOS PARA...

O PhD por rota de trabalho publicada destina-se principalmente a acadêmicos
ativos em pesquisa em meio de carreira que, por uma razão ou outra, não
tiveram a oportunidade de realizar um programa de pesquisa conducente a um
doutorado.

As inscrições para este prêmio consistirão em um corpo coerente de trabalho com a

mesma qualidade, rigor e volume exigidos para um PhD padrão em sua área e que

constitui uma contribuição original ao conhecimento.

Aceitamos inscrições da equipe de Westminster e de fora da Universidade. As

candidaturas são consideradas pelos seus méritos nas faculdades relevantes e os

candidatos são aconselhados a abordar os membros relevantes do corpo docente para

uma discussão informal antes de se candidatarem.

Se sua inscrição for bem-sucedida, você receberá um ou mais supervisores que o

aconselharão sobre quais de suas publicações devem formar sua submissão final para

ser examinada e como seu comentário deve ser redigido. O comentário (geralmente entre

5.000 e 10.000 palavras) descreve os objetivos da pesquisa que você empreendeu para

produzir suas publicações, incorpora uma discussão analítica dos principais resultados

e coloca o trabalho total submetido em contexto.

Que tipo de publicação é considerada apropriada
para um envio por este caminho?

um portfólio pode conter um ou mais dos seguintes:

livros e capítulos de livros

artigos de periódicos arbitrados

outra mídia / outra produção pública (por exemplo, projetos de arquitetura ou

engenharia)
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Como posso me inscrever?

Você deve primeiro entrar em contato com o acadêmico ou  faculdade relevante

(/study/postgraduate/research-degrees/research-areas)  para uma discussão

informal de suas publicações e como elas podem ser consideradas para um PhD por

Trabalho Publicado. Se você decidir se inscrever, você o fará da maneira normal.

Em que meu aplicativo deve consistir?

Além do processo de inscrição padrão, sua inscrição também deve incluir um portfólio de

publicações, acompanhado de uma proposta de comprimento não superior a 2.000

palavras, que contextualiza as publicações selecionadas, demonstra sua coerência e

delineia a contribuição pretendida para o conhecimento.

Veja a orientação sobre  como escrever seu doutorado por proposta de trabalho de

pesquisa publicada (/study/postgraduate/research-degrees/mode-of-study/phd-by-

published-work/how-to-write-your-phd-by-published-work-research-proposal) .

O que acontece depois que eu me inscrevi?

A sua candidatura será considerada por um júri do Colégio, que avaliará a qualidade e a

coerência das suas publicações e da sua proposta e, se o júri desejar prosseguir com a

sua candidatura, irá convidá-lo para uma entrevista, após a qual receberá uma decisão .

Quanto tempo vai demorar desde a inscrição inicial
até a entrega final do trabalho para exame?

Este é um programa de meio período que dura no mínimo 12 meses e no máximo 24

meses.

O que eu devo fazer a seguir?

A submissão de um único livro, obra ou artefato também é possível

O corpo do trabalho não pode incluir qualquer material produzido mais de dez anos

antes da data de apresentação

https://www.westminster.ac.uk/study/postgraduate/research-degrees/research-areas
https://www.westminster.ac.uk/study/postgraduate/research-degrees/mode-of-study/phd-by-published-work/how-to-write-your-phd-by-published-work-research-proposal
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PRINCIPAL

Se decidir continuar, você pode encontrar links para se inscrever e todas as informações

de que precisa em nossas páginas da área de Pesquisa

(/study/postgraduate/research-degrees/research-areas) .

Verifique se você atende aos requisitos de entrada (/study/postgraduate/research-

degrees/entry-requirements) e analise suas opções para financiar

(/study/postgraduate/research-degrees/fees-and-funding) seu programa

Descubra se cobrimos sua área de pesquisa (/study/postgraduate/research-

degrees/research-areas) proposta e se há uma equipe de supervisão disponível

PÁGINAS RELACIONADAS

Taxas e financiamento

Requisitos de entrada

Curso de pesquisa à distância

ENCONTRE UM CURSO 

Estude (/study)

Internacional (/international)

Pesquisar (/research)

Serviços prestados às empresas (/business-services)

Notícia (/news)

Eventos (/events)

Sobre nós (/about-us)

Carreiras (/about-us/our-university/careers-at-westminster)

https://www.westminster.ac.uk/study/postgraduate/research-degrees/research-areas
https://www.westminster.ac.uk/study/postgraduate/research-degrees/entry-requirements
https://www.westminster.ac.uk/study/postgraduate/research-degrees/fees-and-funding
https://www.westminster.ac.uk/study/postgraduate/research-degrees/research-areas
https://www.westminster.ac.uk/study/postgraduate/research-degrees/fees-and-funding
https://www.westminster.ac.uk/study/postgraduate/research-degrees/entry-requirements
https://www.westminster.ac.uk/study/postgraduate/research-degrees/mode-of-study/research-degree-by-distance-learning
https://www.westminster.ac.uk/course-search
https://www.westminster.ac.uk/study
https://www.westminster.ac.uk/international
https://www.westminster.ac.uk/research
https://www.westminster.ac.uk/business-services
https://www.westminster.ac.uk/news
https://www.westminster.ac.uk/events
https://www.westminster.ac.uk/about-us
https://www.westminster.ac.uk/about-us/our-university/careers-at-westminster
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FACULDADES

DATAS DE MANDATO

Ensino do primeiro semestre de  
27 de setembro a 17 de dezembro de 2021  

Ensino do segundo semestre de  
24 de janeiro a 15 de abril de 2022  

Veja a lista completa das datas importantes (/about-us/our-university/corporate-
information/policies-and-documents-a-z/university-calendar-dates)

UNIVERSIDADE DE WESTMINSTER

309 Regent Street  
London W1B 2HW  

Switchboard: +44 (0) 20 7911 5000  

Visualizar todos os detalhes do contato (/about-us/contact-us) 

Visualizar mapas e direções (/about-us/our-locations)

 

 

 

 

 

 

Indústrias de Design, Criativas e Digitais (/about-us/our-colleges/college-of-design-creative-and-

digital-industries)

Artes e Ciências Liberais (/about-us/our-university/our-colleges-and-schools/college-of-liberal-arts-

and-sciences)

Westminster Business School (/about-us/our-university/our-colleges-and-schools/westminster-

business-school)

CONECTE-SE CONOSCO

 (https://www.facebook.com/UniOfWestminster/)

  (https://www.youtube.com/user/UniOfWestminster)

 (https://twitter.com/uniwestminster)

 (https://weibo.com/westminsterchina)

 (https://www.instagram.com/uniwestminster/)

 (https://www.linkedin.com/edu/university-of-westminster-12733)

Acessibilidade (/about-us/our-university/corporate-information/policies-and-documents-a-z/website-accessibility-

statement)

Biscoitos (/about-us/our-university/corporate-information/policies-and-documents-a-z/website-terms-of-

use/cookies)

https://www.westminster.ac.uk/about-us/our-university/corporate-information/policies-and-documents-a-z/university-calendar-dates
https://www.westminster.ac.uk/about-us/contact-us
https://www.westminster.ac.uk/about-us/our-locations
https://www.westminster.ac.uk/about-us/our-colleges/college-of-design-creative-and-digital-industries
https://www.westminster.ac.uk/about-us/our-university/our-colleges-and-schools/college-of-liberal-arts-and-sciences
https://www.westminster.ac.uk/about-us/our-university/our-colleges-and-schools/westminster-business-school
https://www.facebook.com/UniOfWestminster/
https://www.youtube.com/user/UniOfWestminster
https://twitter.com/uniwestminster
https://weibo.com/westminsterchina
https://www.instagram.com/uniwestminster/
https://www.linkedin.com/edu/university-of-westminster-12733
https://www.westminster.ac.uk/about-us/our-university/corporate-information/policies-and-documents-a-z/website-accessibility-statement
https://www.westminster.ac.uk/about-us/our-university/corporate-information/policies-and-documents-a-z/website-terms-of-use/cookies
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Termos de uso e privacidade (/about-us/our-university/corporate-information/policies-and-documents-a-z/website-

terms-of-use)

Declaração de escravidão (PDF) (/sites/default/public-files/general-documents/uow-slavery-and-human-trafficking-

statement-2020.pdf)

A University of Westminster é uma instituição de caridade e uma empresa limitada por garantia. Reg no. 977818

Inglaterra

https://www.westminster.ac.uk/about-us/our-university/corporate-information/policies-and-documents-a-z/website-terms-of-use
https://www.westminster.ac.uk/sites/default/public-files/general-documents/uow-slavery-and-human-trafficking-statement-2020.pdf

