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TESI PER COMPENDI DE PUBLICACIONS 
 
 
La 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 TD. 

 
1. REQUISITS 

 
1. Un mínim de tres articles de revistes  acadèmics publicats i/o acceptats, sobre la mateixa línia de 

recerca, publicats a revistes amb sistema «peer review», indexades a les bases de dades 
internacionals amb factor d’impacte (SCI/SSCI, SCOPUS...) 

2. Que el doctorand o doctoranda consti com a únic signant (sense coautoria) de com a mínim un 
dels articles  

3. Els articles han d’haver estat publicats o acceptats per a la publicació amb posterioritat a la data 
d’inscripció/admissió del projecte de tesi/pla de recerca.  

4. Que les publicacions no hagin estat utilitzades en tesis anteriors.  
5. A les publicacions ha de constar o bé la filiació del doctorand/a “Departament de Sociologia, 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)”; o bé en els agraïments o en nota a peu de pàgina  
l’expressió: «Aquest treball ha estat realitzat en el marc del programa de doctorat de Sociologia de 
la Universitat Autònoma de Barcelona» 

 

2. DOCUMENTACIÓ (que cal presentar a la secretaria del Departament)     
 
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 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 revistes. 

3.  L’imprès d’acceptació dels coautors de l’article, en el qual s’indiqui que estan informats 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 en cas que algun dels articles no hagi estat encara publicat. 

 
3. FORMAT DE LA TESI DOCTORAL PER COMPENDI DE PUBLICACIONS 
 
Les tesis doctorals presentades com a compendi de publicacions hauran de contenir els apartats 
següents, no necessàriament seguint el mateix ordre:  
 

1. Una introducció en la qual es presentin els objectius  de la  tesi i es justifiqui la seva unitat 
temàtica.  

2. Un resum global de les aportacions o resultats més rellevants. 
3. Conclusions finals.  
4. Una còpia dels treballs que formen part de la tesi. 

 
 
Aprovat per la CAPD 12.03.2015 


