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NORMATIVA SOBRE LES LLENGÜES UTILITZABLES EN LA 
PRESENTACIÓ DE TESIS DOCTORALS I SOBRE LA MODALITAT DE 
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LLENGÜES UTILITZABLES:  
 
Pel que fa a la llengua utilitzable, a més de les dues llengües d'ús en la UB, es poden 
acceptar, en casos justificats, qualsevol de les llengües d'ús comú en l'àmbit científic 
o tècnic.  
 
Si en la redacció de la tesi no s'ha utilitzat cap de les dues llengües d'ús a la UB, 
s'haurà d'adjuntar un resum en una d'aquestes llengües. Aquest resum haurà de 
donar una idea prou precisa del contingut de la tesi, la qual cosa tan sols es podrà 
aconseguir donant-li una certa extensió, que es recomana que no sigui inferior a una 
desena part de l'obra original. En el resum cal incloure necessàriament una 
introducció que defineixi els objectius, els resultats obtinguts, la discussió i les 
conclusions.  
 
PRESENTACIÓ COM A COMPENDI DE PUBLICACIONS:  
 
Pel que fa a la utilització de treballs publicats com a part del text de la tesi, s'han de 
tenir en compte les següents normes:  
 
1.-Les tesis han d’incloure una introducció general sobre el tema, seguida de la 
hipòtesis i dels objectius globals. Els materials i mètodes se sobreentén que queden 
reflectits en els articles publicats. Finalment, cal fer una discussió conjunta de tots els 
resultats i reflectir les conclusions. Les publicacions presentades han de correspondre 
a una mateixa unitat temàtica.  
 
 
 
2.-Solament es poden acceptar treballs ja publicats o acceptats per a la seva 
publicació i sempre dins els cinc anys previs a la presentació de la tesi.   
 
3.-S’han de presentar un mínim de dos treballs, i el doctorand haurà de ser el primer 
signant al menys d’un d’ells. Les revistes on estan publicats els articles han d’estar 
indexades i com a mínim una d’elles ha d’estar dins dels dos primers quartils de 
l’àrea de coneixement respectiva. Podeu consultar aquesta informació a l’adreça 
d’Internet                 :  http://www.accesowok.fecyt.es/ 
 
4.- Només en el cas  de que en la publicació es faci constar de forma explícita que 
els dos primers signants han contribuït per igual en el desenvolupament del treball, 
ambdós autors podran ser considerats com a “primer signant”.   
 
5.- Un treball que hagi estat presentat per un doctorand com a primer autor no es 
podrà utilitzar en cap altra tesi, llevat de les circumstàncies esmentades en el 
paràgraf anterior.   
 
6.- Els membres del tribunal no poden ser coautors dels treballs presentats.  

http://www.accesowok.fecyt.es/


 

La Comissió de Doctorat de la Facultat, una vegada considerats tots aquests extrems, 
pot decidir si és procedent o no l'acceptació d'una tesi amb aquest format.  

Aquesta normativa serà d’aplicació a les tesis presentades a dipòsit en la Facultat a 
partir de l’1 de gener de 2012.  

Aprovat per la Comissió de Doctorat de la Facultat de Medicina del dia 9 de 
novembre de 2011.  

Barcelona, 30 de novembre de  2011  


