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REQUISITS FORMALS I INDICACIONS PER LA PRESENTACIÓ DE LA TESI 
 
 
 
 
 

Les tesis doctorals podran ser presentades en dos formats diferents, així doncs, 
diferenciarem el format de tesi clàssica i el de compendi de publicacions (o tesi per articles). 
 
 
 
1.- Pel que fa a la tesi clàssica: 
 

1.1.- Per la redacció de la tesi en aquest format, s’indica a continuació l’estructura que ha 
de tenir, respectant  la normativa general de la Universitat de Barcelona:  

 
- Contingut (índex) 
- Introducció 
- Objectius 
- Metodologia 
- Resultats  
- Discussió 
- Conclusions 
- Bibliografia 

 
1.2.- Per altra banda, en la primera pàgina de la tesi s’haurà de fer constar:  

 
- Denominació del Programa de Doctorat (“Programa de Doctorat en Biomedicina”) 
- El títol de la tesi 
- Nom, cognoms i signatura del doctorand 
- Nom, cognoms i signatura del/s director/s de la tesi i del tutor. 
- Lloc on s’ha dut a terme la tesi 

 
1.3.- Respecte la llengua de redacció de la tesi:  

 
La redacció de les tesis haurà de ser en una de les dues llengües oficials a la UB 

(català o castellà) o bé en anglès, entenent aquesta com a llengua del programa i d’ús 
científic en l’àrea del Programa de Doctorat de Biomedicina. 

 
 



2.- Pel que fa a la tesi com a compendi de publicacions (o tesi per articles): 
 

2.1.- Es pot optar per la presentació en aquest format sempre que es compleixin els 
següents requisits:  

 
- És necessari un mínim de dos articles publicats o acceptats per publicació en 
revista situada en el primer tercil d’àrea.  
- El doctorand ha de constar com a primer firmant, almenys en un dels articles. 
- En qualsevol cas, els articles han de ser fruit del treball de la tesi, per tant han 
de versar sobre la temàtica de la mateixa.  

 
2.2.- En la primera pàgina de la tesi s’haurà de fer constar:  

 
- Denominació dels Estudis de Doctorat cursats 
- El títol de la tesi 
- Lloc on s’ha dut a terme la tesi 
- Nom, cognoms i signatura del doctorand 
- Nom, cognoms i signatura del/s director/s de la tesi i del tutor si n’hi ha. 

 
 

2.3.- L’estructura que han de respectar les tesis presentades en aquest format seria la 
següent: 

 
  - Índex 
  - Introducció general 
  - Objectius 

- Els articles (el text íntegre i també ha de constar la referència completa de la 
revista i els coautors amb la seva filiació). 
Els resultats, materials i mètodes i bibliografia s’entenen ja inclosos en els 
articles.  

  - Resum global dels resultats 
- Discussió  
- Conclusions. 
- Bibliografia específica que s’hagi fet servir a la Introducció general i en el resum 
i discussió global. 

 
2.4.- Per la presentació en aquest format, serà també necessari acompanyar un informe 
del director on s’especifiqui el factor d’impacte de les revistes de publicació dels articles, 
així com, en els casos de treballs en coautoria, haurà especificar exhaustivament quina 
ha estat la participació del doctorand en cada article i justificar si algun dels coautors del 
treball ha utilitzat, implícitament o explícitament, aquests treballs per a la realització 
d’una tesi doctoral.  

 
2.5.- Per acreditar l’admissió de la publicació d’un article cal adjuntar un justificant de 
l’admissió i la referència completa de la revista a que s’ha tramès perquè es publiqui. 

 
2.6.- Llengua de presentació de la tesi: 

 
La presentació de les tesis en aquest format haurà de ser també o en una de les 

dues llengües oficials a la UB (català o castellà) o en anglès, com a llengua d’ús científic.  


