
 
NORMATIVA TESI PER COMPENDI DE PUBLICACIONS  
DOCTORAT EN CIÈNCIES DE L’ANTIGUITAT I DE L’EDAT MITJANA 
 
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  
 
1. El doctorand/a ha d’haver obtingut l’autorització de la Comissió de Docència del Doctorat per presentar 
la tesi per compendi de publicacions. 
 
2. El compendi de publicacions estarà format per un mínim de 3 contribucions científiques (articles, 
capítols de llibre o llibres). En tot cas, almenys dues contribucions seran articles. 

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’estar acceptats o publicats en revistes acadèmiques que formin part de 
repertoris com ISI, Scopus o altres rellevants en la línia de recerca del doctorand/a. Els llibres i capítols 
de llibres han d’estar publicats en editorials de reconegut prestigi acadèmic que comptin amb sistemes 
de selecció i revisió dels originals. 

En la sol·licitud d’autorització a la Comissió Acadèmica del Programa, el doctorand haurà d’incloure 
informació sobre els indicis de qualitat de l’article o la publicació. 

 
3. Les contribucions han de ser sobre recerca bàsica i relatives als objectius del Pla de recerca del 
doctorand/a i en cap cas, han de ser articles de difusió.  

Els articles han de ser coherents amb el pla de recerca i no han de ser reiteratius. 
 

4. 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. 
 
5. A totes les contribucions hi ha de constar la filiació del doctorand 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 Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
6. Es podran incloure, addicionalment, aquelles altres contribucions científiques i documentació (bases 
de dades, catàlegs, etc.) 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’s amb els objectius del Pla de Recerca de la tesi. 
 
Les tesis presentades com a compendi de publicacions hauran de contenir els apartats següents: 

1. Una introducció on es presenta el tema, els objectius i la metodologia així com una justificació 
de l’homogeineitat temàtica de les publicacions presentades. 

2. Una còpia de les contribucions que formen part de la tesi. 
3. Una discussió conjunta dels resultats. 
4. 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 i abans d’iniciar els tràmits pel 
dipòsit de la tesi) 
 

1. Sol·licitud de compendi de publicacions (disponible en el web de l’Escola de Doctorat) 
2. Informe del director/a i tutor/a (si el director no forma part del programa) on s’indiqui la idoneïtat 

de la presentació de la tesi per compendi, així com les referències completes que componen el 
compendi i els indicis de qualitat. 

3. L’imprès d’acceptació dels coautors/es de la contribució, en el qual s’indiqui que estan 
informats/des i accepten que sigui inclòs en el compendi per a la tesi, que la contribució no ha 
format part de cap altra tesi i que renuncien que formi part en el futur d’una altra tesi. 

4. Carta d’acceptació de la revista o editorial (pels llibres o capítols de llibre) en el cas que alguna 
de les contribucions encara no hagi estat publicada. 
 

 


