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PROGRAMA DE DOCTORAT EN GEOLOGIA 

febrer de 2022 
  
  
Per presentar i defensar la tesi com a compendi de publicacions caldrà l’aprovació per 
part de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Geologia. Per a sol·licitar-
ho caldrà aportar tota la documentació original amb una antelació mínima de 30 dies 
abans de la data prevista pel dipòsit de la tesi.  
 
 
REQUISITS  
  

§ Que consti d’un mínim de dos articles originals, sobre la mateixa línia de recerca, 
publicats a revistes indexades al Journal Citation Reports (Thomson Reuters).  

§ Que el doctorand signi com el primer autor de la llista d’autors en cada un dels 
articles originals aportats. 

§ Que aquests articles hagin estat publicats o acceptats(*) amb posterioritat a la 
data d'admissió al Programa de Doctorat (RD 99/2011) o la data d’inscripció de 
la tesi (RD 1393/2007). A més s’haurà de presentar la conformitat de tots els 
coautors i coautores per tal que els articles puguin ésser utilitzats per aquest 
propòsit. 

§ Que a les publicacions hi consti una referència a la UAB:  

a. De forma obligatoria en els agraïments (o en nota a peu de pàgina), amb 
l’expressió: “Aquest treball forma part de la tesi doctoral del primer 
autor, en el marc del Programa de doctorat en Geologia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona”. 
 

b. De forma optativa, adicionalment, a través de la filiació del director o del 
doctorand. 

 
 
 
DOCUMENTACIÓ  
Què cal presentar a la Secretaria del Departament?   
  

1. Sol·licitud de compendi de publicacions degudament emplenat i signat per 
l’alumne o l’alumna (formulari). 

2. Informe signat  del director/s o directora/es de la tesi on s’indiqui la idoneïtat 
de la presentació de la tesi per compendi d’articles. Aquest informe indicarà la 
idoneïtat per la defensa d’aquesta tesi com a compendi de publicacions, les 
aportacions que fa a la tesi, l’obertura de noves vies de treball i la importància i 
l’aplicabilitat dels resultats. Ha de constar específicament el factor d’impacte (IF) 
de les publicacions. (formulari) 



3. Model d’acceptació de tots els coautors i totes les coautores (amb renúncia 
a presentar-ho com a part d’una altra tesi en cas de no doctors). Un per a cada 
coautor o coautora (documentació amb signatura original o digital). (formulari 
disponible en anglès, català o castellà) 

4. Articles publicats i/o acceptats(*). Adjuntar còpia pdf (aportant DOI si ja s’ha 
publicat online) o còpia del manuscrit enviat i de la carta d’acceptació en cas de 
no haver estat encara publicats. 

 
 (*) L’acceptació s’ha d’acreditar aportant un escrit formal de l’editorial. 
 
ESTRUCTURA DE LA TESI PER COMPENDI D’ARTICLES 
Les tesis doctorals presentades com a compendi de publicacions no poden ser una 
simple recopilació d’articles i hauran de contenir al menys els apartats següents: 

§ Una introducció en la qual es presentin els treballs i es justifiqui la unitat temàtica 
de la tesi. 

§ Un resum global dels resultats i la discussió d’aquest resultats. 

§ Les conclusions finals. 

§ Una còpia dels treballs ja publicats i admesos per la Comissió d’Estudis de 
Postgrau perquè formin part de la tesi. 

 

ELABORACIÓ DE LA TESI I DEFENSA  
Els requisits de direcció, d’admissió, 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. Els directors o directores de la tesi, així com cap dels 
coautors o de les coautores dels treballs que es presenten, podran formar part del 
tribunal de defensa de la tesi doctoral. 
 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
Per a Tesis que s’hagin inscrit amb anterioritat a la present normativa (febrer 2022) i que 
es dipositin abans de gener de 2025 podran sol.licitat a la Comissió de Doctorat: (1) 
l’exempció d’algun/s dels requisits o (2) adherir-se a la normativa anterior (febrer 2015). 
  
  
  
  
  
  
  


