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Tipologia/format de les tesis de doctorat 
(Aquest criteri afecta els estudiants matriculats al DAC a partir del curs 2021-22) 

 
El programa de Doctorat en Antropologia i Comunicació (DAC) preveu l’elaboració de dos tipus de 
tesis doctorals: la tesi com a monografia i la tesi com a compendi de publicacions. Ambdues 
modalitats s’han presentar d’acord amb l’estil gràfic de la URV. 
 
Tipus 1. Tesi com a monografia  
La monografia correspon al format clàssic de tesi doctoral: un document original que aborda una 
investigació científica, i en el qual s’hi inclouen objectius i objecte d’estudi, l’estat de la qüestió, el 
marc teòric, preguntes de recerca, la metodologia, els resultat analítics, les conclusions i les 
referències. Aquesta modalitat és la recomanada en temàtiques pròpies de l’antropologia i els 
estudis culturals, així com en recerques que requereixen un aprofundiment analític. Admet que 
alguns dels apartats puguin consistir en material publicat que s’integra com a part de la tesi. 
En aquest cas les publicacions hauran de complir els requisits que s’assenyalen a continuació per als 
compendis. Aquesta modalitat requereix la publicació d’un article o d’un capítol de llibre com a 
requisit de divulgació, d’acord amb el criteri del programa. 
 
Tipus 2. Tesis com a compendi de publicacions  
La tesi per compendi correspon a un volum estructurat en el qual s’hi inclouen articles o capítols de 
llibres publicats i acceptats en publicacions acadèmiques de qualitat que hagin estat sotmesos a una 
revisió per parells. 
 
2.1. Estructura de la tesi 
La tesi per compendi d’articles ha de constituir una unitat temàtica i tenir la següent estructura: 

• Una introducció, on es presenten els objectius, preguntes de recerca, marc teòric, estat de 
la qüestió i metodologia. Cal justificar la unitat temàtica de la tesi, així com la coherència de 
les publicacions que s’hi inclouen.  

• Els articles o capítols en el seu format textual pre-print (la versió de text sotmesa a la revista 
o llibre) o post-print (revisada, i amb els permisos corresponents).  

• Discussió conjunta dels resultats en forma de conclusions, en què s’exposi la contribució 
acadèmica, les limitacions del treball i futures línies de recerca. 

• Bibliografia. 
• Annexos.  

 
Totes les publicacions que integren la tesi han d’emmarcar-se en la mateixa línia de recerca i han 
d’estar clarament relacionades entre elles. Se n’exclouen les publicacions connectades de manera 
indirecta o tangencial amb la línia de recerca.  

 
2.2. Requisits  

 
Modalitat A  
3 articles. Un de publicat o acceptat (amb constància documental) en revistes indexades en 
Journal Citation Reports (JCR), Scopus (SJR) o Carhus+ (categoria A). Dos articles addicionals 
publicats o acceptats en títols JCR, SJR, o bé inclosos a Carhus Plus+ (categoria A o B), 
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Latindex (han de cumplir 30 criteris), o ser capítols en compilacions d’editorials classificades 
a Scholarly Publishers Indicators (SPI). 
 
Modalitat B 
4 articles. Dos han d’estar publicats en títols inclosos a JCR, Scopus (SJR), Carhus Plus+ 
(Categories A o B), o capítols en compilacions en editorials classificades a SPI. Dos poden 
estar recollits en els índexs anteriors o a Carhus Plus+ (totes les categories), a Latindex (han 
de complir 30 criteris), Scielo, ERIHPlus o Directory of Open Access Journals (DOAJ). Dos 
articles han d’estar publicats, i fins a dos poden estar acceptats amb constància documental.  
 

• Les publicacions han d’haver estat publicades o acceptades amb posterioritat a la primera 
matrícula del doctorat. La Comissió Acadèmica no acceptarà textos innecessàriament 
repetitius. Cada article ha d’aportar avenços significatius. 

• En cas de tractar-se de publicacions en coautoria, el/la doctorand/a haurà de constar com a 
primer firmant en dues contribucions com a mínim. Per a cada article en coautoria caldrà 
aportar cartes en les quals tots els/les coautors/es facin constar que accepten que el/la 
doctorand/a presenti l’article com a part de la seva tesi i que renuncien a presentar-los com 
a part d’una altra tesi de doctorat. 

• Els/les coautors/es no podran formar part del tribunal encarregar de jutjar la tesi, ni tampoc 
poden ser considerats avaluadors/es externs de la tesi. 

• En les publicacions ha de constar la filiació del doctorand/a amb la universitat, afegint on 
correspongui l’expressió “aquest treball ha estat realitzat en el marc del programa de 
Doctorat en Antropologia i Comunicació de la Universitat Rovira i Virgili”.  

  
2.3. Procediment 
 
Quan el doctorand/a tingui preparada la tesi per compendi, ha de presentar una sol·licitud dirigida 
a la Comissió Acadèmica del DAC i adjuntar la documentació següent:  

• Informe del director/a de la tesi en què s’hi indiqui la idoneïtat de la presentació de la 
tesi com a compendi de publicacions.  

• Referències completes de les publicacions que integren el compendi i factor d’impacte 
de les publicacions en el seu cas, amb el DOI i enllaç d’accés a les mateixes. 

• La impressió de la versió definitiva publicada (en pdf) o cartes d’acceptació de la revista 
o llibre, en cas que no hagin estat publicades encara.  

• Document d’acceptació dels/les coautors/es de l’article o capítol de llibre, en el qual s’hi 
indiqui que n’estan informats, que accepten que sigui inclòs en el compendi per a la tesi, 
i que renuncien a que formi part d’una altra tesi. 

• Permisos de reproducció de les editorials en cas de versions post-print si se’n 
requereixen. 
 

La Comissió Acadèmica del DAC estudiarà la documentació aportada pel doctorand/a i la 
concurrència dels requisits i resoldrà si escau la presentació de la tesi de doctorat en aquest format. 
La Comissió Acadèmica es reserva la potestat d’interpretar aquest criteri i de resoldre qualsevol altre 
aspecte no especificat.  


