
Normativa interna del Programa de Doctorat en Bioquímica, Biologia 

Molecular i Biomedicina per a la presentació de la Tesi Doctoral per 

compendi de publicacions 

(modificació aprovada per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) el 19 de 

juliol de 2022) 

 

A més a més dels requisits indicats en la normativa de la UAB referent als Estudis de Doctorat 

de conformitat al RD 99/2011 de 28 de gener (Títol introduït per Acord de Consell de Govern 

de 14 de març de 2012 i modificat per Acord del Consell de Govern de 19 de març de 2015) 

dins l’àmbit de l’estat espanyol, en el Programa de Doctorat en Bioquímica, Biologia Molecular 

i Biomedicina també serà indispensable per a presentar la Tesi Doctoral en la modalitat de 

“compendi de publicacions” que:  

- El doctorand sigui autor destacat (primer, segon, penúltim o últim autor) de com a mínim 

dues publicacions. En el cas d'haver-hi autors amb contribució equivalent al treball i el 

doctorand signa en una posició posterior es tindran en compte tots els autors a l’hora 

d’establir la seva posició en el treball. 

- Aquestes dues publicacions mínimes requerides hauran d’haver estat publicades o 

acceptades en revistes internacionals indexades en bases de dades científiques de prestigi 

reconegut (Journal Citation Reports o similar).  

- Aquestes dues publicacions mínimes requerides s’hauran de trobar dins del 1er o 2n quartil 

de la seva àrea de coneixement en el Journal Citation Reports. 

- Els articles han de ser articles de recerca, ja que han de formar part del cos experimental de la 
tesi. No s’acceptaran en principi articles de revisió, comentaris o cartes al director. Si el director 
de tesi considera que una publicació en un d’aquests formats ha de ser acceptat per a la tesi per 
compendi (una revisió o carta al director que contingui resultats experimentals, per exemple) 
haurà de justificar-ho en el seu informe que ha d’acompanyar la sol·licitud. 

 

 


