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PROTOCOL PER A LA PRESENTACIÓ DE TESIS DOCTORALS COM A COMPENDI 
DE PUBLICACIONS EN EL PROGRAMA DE DOCTORAT EN IMMUNOLOGIA 
AVANÇADA  
 
Per presentar i defensar la tesi com a compendi de publicacions, cal sol·licitar-ho a la 
Comissió de Doctorat d’Immunologia Avançada del Departament de Biologia Cel·lular, 
Fisiologia i Immunologia. 
 
 
Procediment  
Per a la presentació de la tesi doctoral com a compendi de publicacions has de presentar al 
Departament, com a mínim 1 mes abans de la data prevista pel dipòsit, la documentació 
següent, sempre original:  

• Sol·licitud de compendi de publicacions: degudament emplenat i signat per l’alumne.  
• Informe del/s directors i el tutor de la tesi on indiquin 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 faxos o documents 
escanejats) que presenta el treball com a tesi.  

• Renúncia dels coautors no doctors dels treballs (originals, no faxos o documents 
escanejats) a presentar-los com a part d'una altra tesi doctoral. 

 

La Comissió Acadèmica del doctorat d’Immunologia estudiarà la documentació aportada pel 
doctorand i la concurrència dels requisits, i decidirà, en el termini màxim d'un mes, sobre si 
la tesi doctoral es presenta en aquest format. La resolució es comunicarà per correu 
electrònic. Només quan tinguis la resolució d'acceptació de la teva sol·licitud pots dipositar 
la teva tesi en el format de compendi d'articles. 

 

 
Requisits  
Per a la presentació de tesis per compendi de publicacions caldrà:  

• Un mínim de dos articles originals de recerca en revistes de la especialitat que tinguin 
factor d'impacte establert pel Institut per la Informació Científica (Institute for Scientific 
Information,ISI) on el doctorand sigui primer autor.  
 
• Que aquestes publicacions hagin estat publicades o acceptades per a la seva 
publicació amb posterioritat a la data d’admissió al Programa de Doctorat (RD 99/2011).  



• Que les publicacions que conformin la tesi doctoral no hagin estat utilitzades en tesis 
anteriors.  
• Que a les publicacions consti la Universitat Autònoma de Barcelona:     

✓ a través de la filiació del director o del doctorand, o  
✓ en els agraïments (o en nota a peu de pàgina) amb l’expressió “Aquest treball ha 

estat realitzat en el marc del Doctorat en Immunologia Avançada de la Universitat 
Autònoma de Barcelona” o similar.  

 
 

Format de la Tesi 
Les tesis doctorals presentades com a compendi de publicacions hauran de 
contenir els apartats següents:  

• Introducció general en la qual es presentin les publicacions que formen part de la tesi 
i se’n justifiqui la temática. Ha de tenir un fil conductor i ha de contemplar tots els 
aspectes que formin part dels capítols de la tesi.  

• Resum global dels resultats i la discussió d’aquest resultats.  
• Conclusions finals.  
• Còpia dels treballs ja publicats i admesos per la Comissió Acadèmica del Programa de 

Doctorat per a formar part de la tesi.  
• Documentació complementària, si s'escau (articles i/o resultats no publicats, dades 

suplementàries relacionades amb els articles, etc). 
En el cas que hi hagi articles pendents de publicació (que no tinguin encara 
l'acceptació de la revista o l'editorial) o bé caducats, i que no siguin necessaris per als 
requeriments de còmput d'aquest procediment, tot i que la Comissió d'Estudis de 
Postgrau denegui la seva incorporació com a part fonamental de la tesi, atès que el 
procediment esmentat no ho permet, cal fer avinent que el contingut d'aquests 
articles pot formar part de la tesi com a documentació complementària, per la qual 
cosa han d'acomplir la resta de requeriments generals, i se n'ha de sol·licitar 
l'acceptació en la mateixa sol·licitud.    

• Bibliografia.  

La tesi autoritzada com a compendi d'articles també s'aplicarà com a criteri formal les 
consideracions de l'article 358 de RD99/2011 

 

Procediment d’elaboració i defensa de la tesi doctoral 
Els requisits de direcció, d'inscripció, d'elaboració, de nomenament de tribunals i de defensa 
de la tesi per a aquesta modalitat de presentació són els mateixos que estan establerts amb 
caràcter general.   
Cap dels coautors dels treballs que es presenten podrà formar part del tribunal de defensa 
de la tesi doctoral. S'entén  per coautors a l'efecte d'aquest article els d'aquelles 
publicacions que estiguin incloses en la tesi doctoral o que n'hagin derivat, tant si la tesi 
doctoral es presenta com a compendi de publicacions com si no.  
  
 


