
PROJECTE  DE  TESI  (1500-2000 paraules) 
 
 

 
- Nom del doctorand i director/s proposats 

 
- Títol (El títol ha de contenir la idea/principals paraules clau que estructuren el projecte de 

recerca. S’entén que és un títol provisional subjecte a modificacions conforme es 

desenvolupi la recerca) 

 
- Antecedents (Indicar els principals referents teòrics i altres estudis que serveixin com a 

punt de partida de la recerca que es proposa. Discutir breument la recerca realitzada fins al 

moment i indicar les seves aportacions i febleses) 

 
- Objectius/hipòtesis (Indicar de forma concisa l’objectiu principal del projecte de recerca. 

És convenient estructurar aquest objectiu general en una sèrie d’objectius específics o 

hipòtesi amb els quals s’indiquin les principals preguntes de recerca. Els objectius/hipòtesis 

han de ser el més específics i concrets possibles) 

 
- Metodologia (Explicitar de la manera més detallada possible l’instrumental metodològic 

que s’utilitzarà en el desenvolupament de la recerca. Justificar la seva utilització i idoneïtat 

per donar resposta als objectius/hipòtesi que es plantegen en la recerca) 

 
- Previsió de resultats (Indicar els principals resultats que s’esperen obtenir a partir de la 

recerca. Indicar, si és el cas, la seva aplicabilitat per informar polítiques o actuacions 

concretes) 

 
- Bibliografia (Proporcionar un llistat de les principals referències bibliogràfiques sobre el 

tema d’estudi. El llistat no ha de ser exhaustiu però sí que ha de proporcionar un punt de 

partida el més complet possible sobre la recerca realitzada fins al moment) 

 
- Mitjans (Indicar els mitjans materials amb què es compta per a la realització d’aquest 

projecte de recerca. Indicar si es disposa de beca o es compta amb mitjans econòmics 

propis. Indicar així mateix la modalitat de doctorat que se seguirà –a temps complet o a 

temps parcial-) 

 
- Planificació temporal. Cronograma -3 anys si és a temps complet, 5 anys a temps 

parcial- (Indicar temporalment la seqüenciació d’activitats a realitzar en el decurs de la 

recerca).  

 


