GUIA D’ELABORACIÓ DELS DIFERENTS FORMATS PER A PRESENTAR UNA TESI
DOCTORAL
Comissió de Doctorat de la Facultat de Biologia
Universitat de Barcelona
ALGUNS PROGRAMES DE DOCTORAT TENEN UNA NORMATIVA PRÒPIA LLEUGERAMENT DIFERENT DE LA FIXADA PER LA FACULTAT. CAL CONSULTAR AMB EL
PRESIDENT DE LA COMISSIÓ DEL PROGRAMA DE DOCTORAT QUE CORRESPONGUI.
LA MIDA DEL VOLUM DE LA TESI ESTARÀ ENTRE ELS NORMALITZATS B5-A4 I LA MIDA DE LA LLETRA 10/12.
PUBLICACIÓ VOLUM TESI A DUES CARES: ENQUADERNACIÓ DEFINITIVA, la mateixa que la lliurada als membres del TRIBUNAL, atès que l'exemplar dipositat a la
Secretaria del centre és el que signaran el dia de la defensa.
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COBERTA (no hi pot constar identificació institucional)
PRIMER FULL (pot constar identificació institucional), ha de constar:
 Programa de doctorat (EEES) o departament d’adscripció (Tutoria de tesi)
 Si la tesi ha estat realitzada fora del departament, cal indicar el centre.
 Títol de la tesi, si no està escrit en una de les llengües especificades en el programa de doctorat, s’ha de traduir al català o al castellà.
 Cal indicar: “Memòria presentada per ...(nom del doctorand)... per optar al grau de doctor/a per la Universitat de Barcelona”.
 Nom i cognoms del doctorand/a i signatura original (no escanejada)
 Nom i cognoms del/s director/s de la tesi i del tutor i signatura/es originals (no escanejades)
Dedicatòries, Agraïments (OPCIONAL)
ÍNDEX
Llistes de Taules i Figures (OPCIONAL)
Llista d’Abreviatures (OPCIONAL)
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Si la tesi ha estat redactada en una llengua diferent de les llengües oficials del programa de doctorat, RESUM DE LA TESI DOCTORAL redactat en
alguna de les llengües oficials de la UB que proporcioni una idea precisa del contingut de la tesi doctoral que es presenta. Aquest resum haurà de tenir
una extensió no inferior a una desena part de la tesi doctoral.

15. Apèndix 1, 2, .......(OPCIONAL)

ALGUNS PROGRAMES DE DOCTORAT TENEN UNA NORMATIVA PRÒPIA LLEUGERAMENT DIFERENT DE LA FIXADA PER LA FACULTAT. CAL CONSULTAR AMB EL
PRESIDENT DE LA COMISSIÓ DEL PROGRAMA DE DOCTORAT QUE CORRESPONGUI.
LA MIDA DEL VOLUM DE LA TESI ESTARÀ ENTRE ELS NORMALITZATS B5-A4 I LA MIDA DE LA LLETRA 10/12.
PUBLICACIÓ VOLUM TESI A DUES CARES: ENQUADERNACIÓ DEFINITIVA, la mateixa que la lliurada als membres del TRIBUNAL, atès que l'exemplar dipositat a la
Secretaria del centre és el que signaran el dia de la defensa.

TESI COM A “COMPENDI DE PUBLICACIONS”
1. COBERTA (no hi pot constar identificació institucional)
2. PRIMER FULL (pot constar identificació institucional), ha de constar:

 Programa de doctorat (EEES) o departament d’adscripció (Tutoria de tesi)
 Si la tesi ha estat realitzada fora del departament, cal indicar el centre.
 Títol de la tesi, si no està escrit en una de les llengües especificades en el programa de doctorat, s’ha de traduir al català o al castellà.
 Cal indicar: “Memòria presentada per ...(nom del doctorand)... per optar al grau de doctor/a per la Universitat de Barcelona”.
 Nom i cognoms del doctorand/a i signatura original (no escanejada)
 Nom i cognoms del/s director/s de la tesi i del tutor i signatura/es originals (no escanejades)
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Dedicatòries, Agraïments (OPCIONAL)
ÍNDEX
Llistes de Taules i Figures (OPCIONAL)
Llista d’Abreviatures (OPCIONAL)
INTRODUCCIÓ GENERAL en la qual es presentin les publicacions que formen part de la tesi i se'n justifiqui la temàtica. Ha de tenir un fil conductor i ha
de contemplar tots els aspectes que formin part dels capítols de la tesi.

8. OBJECTIUS
9. INFORME SIGNAT DEL DIRECTOR DE TESI DEL FACTOR D’IMPACTE DELS ARTICLES PUBLICATS. EN CAS QUE ES PRESENTI ALGUN
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TREBALL FET EN COAUTORIA, CALDRÀ INCLOURE TAMBÉ UN INFORME DEL DIRECTOR DE LA TESI SIGNAT, EN QUÈ S'ESPECIFIQUI
EXHAUSTIVAMENT QUINA HA ESTAT LA PARTICIPACIÓ DEL DOCTORAND/A EN CADA ARTICLE i si algun dels coautors d'algun dels treballs
presentats en la tesi doctoral ha utilitzat, implícitament o explícitament aquests treballs per a l'elaboració de la tesi doctoral.
DISCUSSIO GLOBAL DELS RESULTATS OBTINGUTS I CONCLUSIONS FINALS. La discussió global ha de tenir un fil conductor i ha de contemplar
tots els aspectes que formin part dels capítols de la tesi.
Si tota la tesi doctoral (Introducció, Objectius i Resum global) ha estat redactada en llengua diferent a les oficials del programa de doctorat, caldrà un
RESUM DE LA TESI DOCTORAL redactat en alguna de les llengües oficials de la UB que proporcioni una idea precisa del contingut de la tesi doctoral
que es presenta. Aquest resum haurà de tenir una extensió no inferior a una desena part d’aquest contingut.

12. BIBLIOGRAFIA
13. PUBLICACIONS:

a. Còpia del pdf de les publicacions presentades. Si els treballs es presenten redactats en forma de manuscrits, cal estructurar-los amb els apartats i la
distribució que estableix l’editorial de la revista i s'ha de fer constar clarament el nom i l'afiliació de tots els coautors dels treballs amb la referència
completa de la revista on han estat publicats. En aquest cas, IGUALMENT, s’ha d’incloure còpia del pdf de les publicacions (en un annex). Si els
treballs estan pendents de publicació, cal incloure la referència completa de la revista a la qual s’han tramès per tal que es publiquin o es tramitaran
per a la seva publicació. La Comissió de Doctorat de la Facultat de Biologia de la UB estableix un nombre mínim de dos articles acceptats, en un
dels quals el doctorand ha de ser el primer signant.
b. En cas que algun dels treballs presentats s’hagi publicat en una llengua diferent de les especificades en el programa de doctorat, cal adjuntar‐hi un
resum del treball en qüestió redactat en alguna de les llengües del programa.
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