La Comissió del Programa de Doctorat d'Antropologia Social i Cultural, un cop
discutida en reunió de professorat del programa el dia 17 d’octubre del 2014,
acorda la següent
Normativa per a la presentació de tesis doctorals per compendi de publicacions:
S’admet com a contingut mínim d’una tesi per compendi:
o
o

o
o

o

Introducció;
2 textos que poden ser articles publicats o ja acceptats (amb
constància documental) en revistes indexades (exemples: JCR,
ERIH, DICE-CINDOC, o INRECS Quartil 1 o 2, i Carhus+
Categoria A o B) o llibre(s) o capítols publicats amb revisió de
l’editor i editorials conegudes (o justificables; amb ISBN);
1 tercer text que pot estar publicat (sense els requisits anteriors)
o només preparat per enviar o enviat a alguna revista o editorial;
Discussió conjunta de resultats on s’exposi de forma clara la
contribució científica de la tesi, inclosa la reflexió sobre les
limitacions del treball i les futures línies de recerca;
Annexos.

Requisits i procediment:
Cal presentar una sol·licitud adreçada la Comissió d’Estudis del Programa, i adjuntar
la documentació següent














Informe del director/a de la tesi (i tutor/a, si escau) on s’indiqui la
idoneïtat de la presentació de la tesi com a compendi de publicacions,
les aportacions que fa la tesi, l’obertura de noves vies de treball i la
importància i l’aplicabilitat dels resultats.
Còpia dels articles, dels capítols de llibre, del llibre o dels llibres que
conformaran la tesi doctoral.
Acceptació per escrit de tots els coautors doctors (originals, no pas
faxos o documents escanejats) que el doctorand presenti el treball com
a tesi.
Renúncia dels coautors no doctors dels treballs (originals, no pas
faxos o documents escanejats) a presentar-los com a part d’una altra
tesi doctoral.
Si no es tracta d’una tesi per compendi, també s’admet material
publicat que s’hagi realitzat com a part de la tesi doctoral. En aquest
cas, caldrà adjuntar els mateixos documents precedents per a cadascun
dels textos publicats o en procés de publicació.
El doctorand ha de ser el primer en l’ordre de signatura almenys en
les dues publicacions principals.
En la tercera, si el doctorand no és primer o segon en la signatura de
publicacions col·lectives, haurà d’adjuntar un escrit del primer en l’ordre
de signatura que justifiqui l’aportació real del doctorand i el seu nivell
d’autoria. En aquells casos en què l’ordre dels signants després del
primer és alfabètic, també caldrà justificar per al segon signant -de la
mateixa manera que en el primer supòsit-, l’abast de la seva aportació
amb un escrit de l’autor principal.
Totes les publicacions han de ser posteriors a la data d’inscripció de la
tesi.





Totes les publicacions han de ser en la mateixa línia de recerca i
clarament identificables amb la tesi. És a dir, s’exclouen publicacions en
el mateix àmbit temàtic connectades de forma indirecta o poc clara.
La tesi s’avalua com a 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.

La Comissió d’Estudis del Programa estudiarà la documentació aportada pel
doctorand i la concurrència dels requisits, i resoldrà sobre si procedeix la presentació
de la tesi doctoral en aquest format.
NOTA: aquesta normativa entrarà en funcionament a partir del curs 2014-15.

