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Introducció
Aquest document anomenat “proposta” de recerca té l’objectiu de presentar el tema de
recerca en el qual el/la doctorant/da està interessat/da i en les preguntes de recerca
que motiven o justifiquen la realització d’una recerca. Per això cal haver fet una revisió
de la literatura científica sobre el tema i motivar les causes que justifiquen la realització
d’una recerca. Tot i que es tracta d’un document preliminar, ja obliga a definir uns
àmbits d’interès, un enfocament i una literatura de referència, per la qual cosa peremet
a la comissió de doctorat valorar la idoneïtat de la proposta tenint en compte les línees
de recerca existents en el programa, així com iniciar un diàleg amb el/la futur/a
director/a de tesi orientat a elaborar un projecte de recerca molt més detallat.
Aquest document pot tenir unes 3.000 paraules com a extensió màxima
orientativa.
En la “Introducció” és possible presentar el tema, les motivacions personals,
així com avançar algunes de les qüestions d’interès que es presentaran en els
següents apartats.

Revisió de la literatura sobre el tema
En aquest apartat és important demostrar que hom ha revisat la literatura o les
literatures científiques rellevants sobre el tema i que ha identificat tant les principals
aportacions com els àmbits on és possible fer una contribució, ja sigui aportant nous
casos, o bé comparant casos existents o adoptant un enfocament diferent.
Recomanem resumi en un nombre limitat d’àmbits les principals contribucions i
assenyalar on s’emmarca la proposta de recerca que es presenta.
Igualment,
recomanem
citar
seguint
la
normativa
APA
(http://www.cibem.org/paginas/img/apa6.pdf), encara que qualsevol altre estàndar és
adequat si s’utilitza de forma consistent. Els tipus de lletra recomanats són Arial o
Times Roman amb 11 i 12 punts respectivament.

Preguntes de recerca
En aquest apartat cal formular clarament les preguntes de recerca que motiven la
proposta. Aquestes preguntes es podran canviar durant el desenvolupament del
projecte de recerca juntament amb el/la director/a, però és important identificar les
qüestions clau que permetin identificar l’interés de la proposta.
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Finalment, en aquest apartat s’hi poden afegir informacions considerades d’interès per
part del/de la doctorand/a, com per exemple si ja disposa d’un coneixement previ del
tema o de l’àmbit d’estudi i en quina mesura o què espera o creu que la seva recerca
pot aportar.

Calendari
Indicar a grans trets si existeix un calendari previ previst per a la realització de la
recerca, tenint en compte previsions de treball de camp, d’estades en centres
estrangers ja calculades o bé si ja es coneix algun impediment per a dur a terme el
doctorat a temps complet (raons laborals per exemple), i en aquest caso la inscripció
haurà de ser a temps parcial.

Bibliografia
La bibliografia citada ha de figurar al final de la proposta, normalment per ordre
alfabètic d’autors. Una bibliografia àmplia i acurada és un indicador de qualitat de la
proposta de recerca. Hom pot afegir a la bibliografia llegida una bibliografia pertinent
per a la realització de la recerca, la lectura de la qual formi part del pla de treball.
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