
   
 

NORMATIVA TESI PER COMPENDI DE PUBLICACIONS 
CAP 10.4.15. 
[El subratllat indica el què és normativa de la UAB]. 

 
 

El doctorand o doctoranda ha de sol·licitar a la Comissió Acadèmica del Programa 
l’autorització per presentar la tesi com a compendi de publicacions, abans del moment de 
dipòsit de la Tesi Doctoral. 

 
REQUISITS 

 
• Un mínim de 3 contribucions científiques (articles, capítols de llibre o llibres). En tot 

cas, almenys dues contribucions seran articles. En casos excepcionals, podran 
admetre’s, previ informe favorable de la CAP, tesis formades per dues contribucions 
sempre que es tracti d’articles acceptats o publicats en revistes ISI del primer o 
segon quartil. 
Totes les contribucions han d'haver estat acceptades o publicades, posteriorment a 
la inscripció al programa de doctorat. 
Pel que fa als articles, han d’haver estat acceptats o publicats en revistes 
acadèmiques avaluades que formin part de repertoris com ISI, Scopus, entre altres. 
Almenys un article ha d'estar publicat en una revista ISI o Scopus. 
Els llibres o capítols de llibres han d'haver estat publicats en editorials de reconegut 
prestigi acadèmic que compten amb sistemes de selecció i revisió d'originals. 
Cal incloure informació sobre els factors d'impacte de les publicacions que es 
recullen en la tesi o, en absència d'aquesta dada, indicar la importància de la revista 
científica o editorial del llibre. 

 
• El doctorand/a pot aportar contribucions en les que sigui l’únic autor/a. En cas 

d’aportar contribucions signades amb coautoria, el doctorand/a haurà de constar 
com a primer signant de com a mínim dues de les contribucions. Cal justificar en què 
ha consistit el treball de cada autor/a en totes les contribucions amb coautoria. Cal 
incloure les cartes en què els coautors/es facin constar que les publicacions no han 
estat utilitzades en tesis anteriors i que renuncien a presentar-les com part d'una 
altra tesi doctoral. 

 
• A totes les contribucions hi ha de constar la filiació del doctorand/a a la Universitat 

Autònoma de Barcelona, o bé en els agraïments o en nota a peu de pàgina amb 
l’expressió: “Aquest treball ha estat realitzat en el marc del Programa de Doctorat de 
Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona”. 

 

• Es podran incloure, addicionalment, aquelles altres contribucions científiques que el 
doctorand/a consideri adequades per al fil discursiu de la seva tesi. 

 
 

FORMAT DE LA TESI DOCTORAL PER COMPENDI DE PUBLICACIONS 
 

Les publicacions presentades han de correspondre a una mateixa unitat temàtica. 
Les tesis doctorals presentades com a compendi de publicacions hauran de contenir els 
apartats següents: 



   
 

• Una introducció en la qual es presenti el tema, els objectius i la metodologia de la 
tesi, així com la justificació de la unitat temàtica de les publicacions presentades. 

• Una còpia de les contribucions que formen part de la tesi. 
• La discussió conjunta dels resultats. 
• Les conclusions finals. 

 
DOCUMENTACIÓ (que cal presentar a la Secretaria del Departament 10 dies abans de 
la reunió ordinària de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat –preguntar a 
Secretaria-) 

 
1. Sol·licitud de compendi de publicacions degudament emplenada i signada pel doctorand o 
doctoranda (disponible en el web de l’Escola de Doctorat). 
2. Informe del director o directora (i tutor/a) de la tesi on s’indiqui la idoneïtat de la 
presentació de la tesi per compendi, així com les referències completes que componen el 
compendi i el factor d’impacte de les publicacions. 
3. L’imprès d’acceptació dels coautors/es de l’article, en el qual s’indiqui que estan 
informats/des i accepten que sigui inclòs en el compendi per a la tesi i que renuncien que 
formi part d’una altra tesi. 
4. Carta d’acceptació de la revista/llibre en cas que alguna de les contribucions no hagi estat 
encara publicada. 

 
 

La present normativa entra en vigor per a l’alumnat matriculat a partir del curs 
acadèmic 2015-2016. 

 
Disposició transitòria 

 
L’alumnat amb tesis inscrites en els RD anteriors (RD 185/1985; 778/1998; 56/2005; 
1393/2007) i l’alumnat amb la tesi inscrita en el RD 99/2011 en els cursos anteriors al 2015- 
2016, es regirà per la normativa del RD 1393/2007, i hauran de presentar la sol.licitud a la 
Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat de Geografia. 

 
RD 1393/2007 
Secció 7ª. Tesis per compendi de publicacions 
Article 275.Tesis per compendi de publicacions 

 
1. Per a la presentació de tesis per compendi de publicacions caldrà: 

 
a) Un mínim de dues publicacions (articles, capítols de llibre o llibres). 
b) Que aquestes publicacions hagin estat publicades o acceptades per a la seva 

publicació amb posterioritat a la data d’inscripció del projecte de tesi. 
c) Que les publicacions que conformin la tesi doctoral no hagin estat utilitzades en tesis 

anteriors. 
d) Que en les publicacions consti la UAB 

a. a través de la filiació del director o directora o del doctorand o doctoranda, o 



   
 

b. en els agraïments (o en nota a peu de pàgina) amb l’expressió “Aquest 
treball ha estat realitzat en el marc del doctorat en... de la Universitat 
Autònoma de Barcelona” o de manera similar. 

e) Presentar una sol·licitud a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAP) 
a la qual s’adjuntarà la documentació següent: 

a. informe del director o directora de la tesi en què s’indiqui la idoneïtat de la 
presentació de la tesi per compendi; 

b. una còpia dels articles, dels capítols de llibre, del llibre o dels llibres que 
conformaran la tesi doctoral; 

c. l’acceptació per escrit dels coautors i coautores que la persona candidata 
presenti el treball com a tesi; 

d. la renúncia dels coautors i coautores no doctors/ores dels treballs a 
presentar-los com a part d’una altra tesi doctoral. 

2. Les tesis doctorals presentades com a compendi de publicacions hauran de contenir els 
apartats següents: 

 
a) una introducció en la qual es presentin els treballs i es justifiqui la unitat 
b) temàtica de la tesi; 
c) un resum global dels resultats i la discussió d’aquest resultats; 
d) les conclusions finals; 
e) una còpia dels treballs ja publicats i admesos per la Subcomissió de Postgrau 

perquè formin part de la tesi. 
 

3. Un cop aprovada la sol·licitud, es podrà dipositar la tesi per al seu tràmit de defensa. En 
aquest moment es podran afegir nous treballs al compendi sempre que: 

 
a) reuneixin els requisits dels treballs que ja s’hagin presentat, i 
b) hagin estat aprovats prèviament per la Comissió Acadèmica del Programa de 

Doctorat (CAP). 
 

4. Cada estudi de doctorat, prèvia aprovació del corresponent reglament per la seva 
comissió de l’estudi, podrà incorporar requeriments addicionals als especificats en aquest 
article. 
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