
REGLAMENT DEL PROGRAMA DE DOCTORAT  
EN TEORIA DE LA LITERATURA  

I LITERATURA COMPARADA DE LA UAB 
 

PER A LA PRESENTACIÓ DE TESIS PER COMPENDI DE PUBLICACIONS 
 
 
Reglament aprovat per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Teoria de la Literatura i 
Literatura Comparada de la Universitat Autònoma de Barcelona el dia 30 de novembre de 2020 
  
 
1. FORMAT I CONTINGUTS DE LA TESI  
 
1.a. La tesi per compendi de publicacions ha d'organitzar-se a l'entorn d'un tema i el 
conjunt de les publicacions presentades ha de manifestar una coherència en aquest sentit. 
No pot tractar-se d'un conjunt de publicacions inconnexes.  
 
1.b. Les publicacions aportades han de tenir una entitat suficient des del punt de vista 
qualitatiu i quantitatiu.  

- El compendi podria constar d'una monografia i almenys un article, o també 
consistir en un aplec de diversos articles o capítols de llibre, orientativament un 
mínim de sis (6). 
- Aquests textos han d'haver-se publicat a revistes i/o llibres de caràcter científic i de 
reconeguda qualitat i relevància sobre el tema de la recerca. Aquesta qualitat ha de 
demostrar-se en el moment de presentar la proposta a la Comissió Acadèmica del 
Programa de Doctorat (CAPD), i la prova pot consistir en la presència de la revista o 
col.lecció o editorial a índexos i/o repositoris reconeguts científicament, o bé 
mitjançant altres dades que puguin demostrar-ne l' impacte científic.  
- Un màxim de dos articles o capítols poden aportar-se amb document acreditatiu 
que han estat acceptats per a la seva publicació.  
- No s'admeten actes de congressos.  

 
1.c. Els treballs en coautoria computaran en una fracció equivalent al nombre d'autors que 
els signin. No es tindrà en compte l'ordre de signatura dels diversos autors.  
 
1.d. Les publicacions adduïdes hauran de ser exclusivament resultat de la investigació 
doctoral que s'inicia amb la data d'inscripció de la tesi, amb independència que aquestes 
publicacions figurin o no al pla de recerca del doctorand (tot i que és desitjable i es 
recomana que se'n planifiqui la publicació i es faci constar al pla).  
 
1.e. A les publicacions s'haurà de fer constar de manera explícita que "aquesta investigació 
és part d'una tesi doctoral en curs que es presentarà com a compendi de publicacions sota 
la direcció del Dr. [director] dins del programa de doctorat en Teoria de la Litereatura i 
Literatura Comparada de la Universitat Autònoma de Barcelona". Aquest requisit, però, 
pot ser obviat a judici de la CAPD, sempre que el doctorand presenti justificació escrita per 
a la seva valoració.  
 
1.f. La tesi, en el seu dipòsit i presentació final davant del tribunal, ha de consistir en el 
compendi de les publicacions i ha d'incorporar també uns altres escrits addicionals, que es 
detallen a continuació: 



- Una introducció-presentació de tots els treballs reunits on es justifiqui la unitat 
temàtica de la tesi. 
- Un resum global dels resultats i la valoració crítica d'aquests resultats. 
- Unes conclusions. 
- Una còpia dels treballs ja publicats i acceptats per la CAPD com a part de la tesi. 
Cal presentar còpia completa de cadascun d'ells. No s'admeten enllaços digitals 
- Poden adjuntar-se, a criteri del doctorand i el seu director, altres documents o 
publicacions com apèndixos o com a documentació complementària 
 

 
2. PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A LA PRESENTACIÓ DE LA TESI  
 
2.a. Per a la presentació de la tesi per compendi de publicacions, el doctorand elevarà una 
sol.licitud a la CAPD en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, amb una antelació 
mínima de tres mesos respecte de la data de dipòsit. Aquesta sol.licitud haurà d'incloure la 
documentació següent: 

- Informe favorable del director de la tesi (i del tutor, si procedeix) on s'indiqui la 
idoneïtat de la presentació de la tesi com a compendi de publicacions i on es 
resumeixin les aportacions que fa la tesi, l'apertura de vies de recerca i la importància 
dels resultats assolits. Aquest informe és diferent del que haurà de presentar el 
director durant el procés de dipòsit. 
- Còpia completa de tots els articles, capítols de llibre o monografies que han de 
conformar la tesi doctoral, i també de les cartes d'acceptació d'editorials i revistes, 
amb data de publicació, d'aquells materials que encara no hagin estat publicats. No 
s'admeten enllaços digitals 
- Si hi ha publicacions en coautoria, acceptació escrita i signada dels coautors a la 
presentació del treball com a part d'una tesi per compendi de publicacions 

 
2.b. La CAPD en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada estudiarà la documentació 
aportada pel doctorand i determinarà si procedeix o no el dipòsit de la tesi i la seva 
posterior defensa en aquest format. 
 
2.c. En el moment del dipòsit de la tesi, caldrà el vist-i-plau del coordinador del programa 
de doctorat, que comprovarà que el compendi inclou tots els textos que van motivar la 
resolució favorable de la CAPD (punt 2.d) i que compleix els requisits assenyalats en el 
punt 1. 
  
Nota bene. És aconsellable comunicar tan aviat com sigui possible al coordinador del 
programa de doctorat la decisió de presentar una tesi com a compendi de publicacions.  
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