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ANNEX II – DOCUMENT D’ AVALUACIÓ DE TESIS DOCTORALS
CODIS IDENTIFICADORS ENQUESTA
Programa de doctorat:__________________________________________
Doctorand: ___________________________________________________
Títol tesi doctoral: ______________________________________________

Marqueu amb una X la puntuació que considereu (1 molt deficient, 7 excel•lent)
MEMÒRIA
1
Està ben organitzada?
Està escrita correctament (comprensió, sintaxi, ortografia)
La introducció centra bé l’estat del tema sobre el que es desenvolupa la tesi i demostra
coneixement de l’estat de la qüestió?
La bibliografia emprada és actual i adequadament seleccionada?
El tema objecte de la tesi doctoral és rellevant?
L’objectiu final i, si escau, els objectius parcials. estan clarament definits?
Els mètodes estan ben descrits, són clars i els procediments reproduïbles?
Els resultats estan clarament exposats?
La discussió relaciona bé els fets coneguts prèviament amb els resultats obtinguts?
Les conclusions contesten l’objectiu final i, si escau, els objectius parcials?
La tesi doctoral, en el seu conjunt, constitueix una contribució rellevant a l’àmbit de
coneixement en el que s’emmarca l’estudi?
En cas que s’utilitzin, hi ha figures, o dibuixos, o esquemes, o taules o resums gràfics que
milloren notablement la comprensió del text ?
Fonamentació o justificació

2

SI

3

4

5

6

7

NO

PUBLICACIONS
SI

NO

Adjunta publicacions?
En cas afirmatiu,
(indicar el nombre de publicacions)

Nombre de publicacions
Nombre de publicacions indexades JRC
Nombre de publicacions indexades en altres bases de dades
Nombre de publicacions no indexades
Nombre de publicacions en el primer cuartil del seu àmbit científic
Nombre de publicacions en el primer decil del seu àmbit científic
SI
El treball del doctorand sembla rellevant per fer les publicacions?

NO

En cas negatiu (marcar només una de les quatre opcions)
Els resultats de la tesi podrien conduir almenys a una publicació en revistes indexades en el Journal Citation
Reports (ISI) situada en el primer quartil ?
Els resultats de la tesi podrien conduir almenys a una publicació en revistes indexades en el Journal Citation
Reports (ISI) no situada en el primer quartil ?
Els resultats de la tesi podrien conduir almenys a una publicació en revistes indexades en el Carhus?
Difícilment podran ser publicades en alguna revista indexada

PRESENTACIÓ TESI DOCTORAL
1
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6
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El doctorand ha fet una bona exposició, clara i entenedora?
L’ordre de l’exposició és adequat?
Les projeccions, si escau, són clares, llegibles i ben organitzades?
Demostra el doctorand bones aptituds per exposar en públic?
Fonamentació o justificació

DEFENSA DE LA TESI
Demostra el doctorand conèixer a fons el tema en el que s’inscriu la seva recerca?
Demostra conèixer a fons el que han realitzat altres investigadors sobre el seu tema de
treball?
Argumenta bé les respostes a les preguntes fetes pels membres del tribunal?
Fonamentació o justificació

PARTICIPACIÓ
Es dedueix que el doctorand ha participat activament en el desenvolupament de la recerca
realitzada?
Fonamentació o justificació

QUALIFICACIÓ
SI
Es troba aquesta Tesi entre el 10% de les millors en què heu participat en
els darrers 5 o 10 anys?
Es mereixedor de la qualificació “Cum Laude”?
Fonamentació o justificació

NO

