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Tipologia/format de les tesis de doctorat 

El programa de Doctorat d’Antropologia i Comunicació preveu l’elaboració de dos tipus 
o models de tesis doctorals: la tesi com a monografia i la tesi com a compendi de
publicacions.

1. Tesi com a monografia

La tesi com a monografia es correspon al format clàssic de tesi doctoral: un document 
original en què formalment s’aborda una recerca científica, i en el qual s’inclou 
l’objecte d’estudi, l’estat de la qüestió, el marc  teòric, les preguntes de recerca i 
metodologia, els resultats analítics, les conclusions i la bibliografia.  

Aquest és el millor format per a reflectir l’experiència etnogràfica i les anàlisis 
complexes dels resultats.  

No és incompatible amb la publicació d’articles o amb les presentacions a congressos i 
també admet que alguns dels apartats pugui consistir en material publicat que s’hagi 
realitzat com a part de la tesi doctoral. En aquest cas caldrà seguir el procediment que 
s’assenyala més avall en relació als textos publicats. 

2. Tesi con a compendi de publicacions

2.1.Requisits 

- Tenir un mínim de tres articles, dos dels quals han d’estar publicats o acceptats 
(amb constància documental) en revistes indexades (JCR, ERIH, Scopus, Carhus 
Plus+ categoria A ó B, Latindex i Scielo), o bé llibre(s) o capítols publicats amb 
revisió dels editors i editorials conegudes. Un tercer (o més textos) poden estar 
publicats sense els requisits anteriors, o bé estar preparats per enviar a alguna 
revista o editorial.

- Les publicacions han d’haver estat publicades o acceptades amb posterioritat a la 
matrícula primera del doctorat.

- En cas de tractar-se de publicacions en coautoria, el doctorand/a haurà de constar 
com a primer/a signant de dues contribucions com a mínim. Caldrà incloure cartes 
en què els coautors/es facin constar la seva acceptació per a que el doctorand/a 
presenti l’article com a part de la seva tesi. I també que renuncien a presentar-lo 
com a part d’una altra tesi de doctorat.

- Els coautors/es no podran formar part del tribunal encarregat de jutjar la tesi, ni 
tampoc poden ser considerats/des avaluadors/es externs de la tesi.

- A totes les publicacions caldrà que consti la filiació del doctorand/a amb la 
universitat, afegint l’expressió “aquest treball ha estat realitzat en el marc del 
programa de doctorat d’Antropologia i Comunicació de la Universitat Rovira i 
Virgili”. 

Atención - Aplica a estudiantes matriculados  hasta el curso  20-21. 
Para estudiantes posteriories consulten el nuevo criterio.



2.2.Estructura de la tesi 

- La tesi per compendi d’articles ha de conformar una unitat temàtica i tenir la 
següent estructura 

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

o Les publicacions (d’acord amb els requisits expressats anteriorment) 
o Discussió conjunta dels resultats en forma de conclusions, on s’exposi de 

forma clara la contribució acadèmica de la tesi, inclosa la reflexió sobre les 
limitacions del treball i futures línies de recerca. 

o Bibliografia 
o Annexos 

- La tesis s’avalua com un tot i tan important és el material ja publicat com la 
coherència i qualitat del que s’elabora ex professo per a completar la tesi: 
introducció, justificació i discussió. 

- Totes les publicacions han d’esta en la mateixa línia de recerca i clarament 
identificables amb la tesi. És a dir, s’exclouen publicacions que hi estiguin 
connectades de forma indirecta o poc clara. 
 

2.3.Procediment 

Cal presentar una sol·licitud adreçada a la Comissió Acadèmica del Programa i adjuntar 

la documentació següent: 

- Informe del director/a de la tesi on s’indiqui la idoneïtat de la presentació de la tesi 
com a compendi de publicacions. 

- Referències completes de les publicacions que componen el compendi i factor 
d’impacte de les publicacions. 

- Carta d’acceptació de la revista o llibre, en el cas de les contribucions que no 
estiguin encara publicades. 

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

La Comissió Acadèmica del Programa estudiarà la documentació aportada pel 
doctorand/a i la concurrència del requisits, i resoldrà sobre si procedeix la presentació 
de la tesi de doctorat en aquest format. 
 
 

NOTA: Aquesta normativa entrarà en funcionament a partir del curs 2018-19. 




