Doctorat en Dret i Ciència Política (línia de Ciència Política)
Format de les tesis
La línia de Ciència Política admet dos tipus de format de tesi (monografia o tesi per articles).
Aquests formats seran acceptats amb independència de si el contingut de la tesi és
eminentment empíric (és a dir, si fa servir evidència empírica per respondre la pregunta de
recerca) o teòric (és a dir, si proposa o desenvolupa una solució a un problema lògic o teòric).

1. Monografia
S’entén per monografia el format tradicional de les tesis doctorals, regulat pels articles 35 i
36 de la Normativa Reguladora del Doctorat de la Universitat de Barcelona.

2. Tesi com a compendi d’articles
El segon format és una tesi que contingui com a mínim 3 articles que mostrin una realitat o
un potencial de capacitat de publicació en revistes científiques. Tot i que els articles haurien
de constituir treballs de recerca independents i, per tant, no és necessari que es construeixin
uns sobre altres, hi ha d’haver un fil connector entre ells, una temàtica comuna, que es pot
expressar en termes substantius, metodològics o en una barreja de tots dos.
2.1 Característiques dels articles
En el moment del dipòsit de la tesi, com a mínim un dels articles del compendi que conforma
la tesi (que anomenem “article principal” a partir d’ara) ha de complir un dels següents
requisits:
1. Haver estat acceptat per a publicació o rebut un R&R (revise and resubmit) en una
revista classificada com a nivell A segons els criteris de l’Agència per la Qualitat del
Sistema Universitari Català (AQU). 1
2. Haver estat acceptat per a publicació en una revista del segon quartil de l’índex
SCOPUS.
La resta dels articles han de reunir les condicions de qualitat per ser publicables en revistes
científiques, però no cal que hagin estat avaluats ni acceptats per cap revista. En qualsevol
cas, la condició d’acceptació o R&R s’haurà d’acreditar mitjançant l’e-mail o carta emesa per
la revista científica.
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JCR (Q1, Q2), SCOPUS (Q1)

Per tal com els articles han de reflectir la feina duta a terme durant el temps en què l’autor/a
ha estat en el programa de Doctorat, la data de la decisió d’acceptació de l’article o d’oferirli un R&R ha de ser posterior a la data de matrícula de l’estudiant en el programa de doctorat.
Per tal com els articles es poden publicar en països diferents, s’admetrà que estiguin escrits
en qualsevol de les llengües de treball de la UB (anglès, català, castellà, etc.), però no caldrà
que tots els articles estiguin escrits en la mateixa llengua. De manera excepcional, la Comissió
Acadèmica podrà admetre articles escrits en alguna altra llengua diferent a les de treball de
la UB. Ara bé, la introducció i les conclusions de la tesi per articles hauran d’estar escrites
necessàriament en alguna de les llengües de treball de la UB.
En termes d’autoria, els articles que constitueixen una tesi per articles hauran de complir els
requisits següents:
1. L’autor/a de la tesi haurà de figurar com a primer signant (sol/a o amb coautors) en
l’article principal
2. L’autor/a de la tesi haurà de figurar com a únic/a autor/a en, com a mínim, dos dels
articles
3. Només hi podrà haver un article en què el/la director/a o tutor/a de la tesi figuri com
a coautor/a
4. Els articles que constitueixen la tesi no hauran format part de cap altra tesi ni en
podran formar part en el futur, per la qual cosa el dipòsit de la tesi haurà d’anar
acompanyat d’una declaració de compromís a tal efecte signada per l’autor/a de la
tesi i pels coautors/es dels articles, en cas que n’hi hagi
2.2 Format i parts de la tesi
El format general de la tesi com a compendi d’articles el regula l’article 37 de la Normativa

Reguladora del Doctorat de la Universitat de Barcelona. De forma específica, el document de
tesi ha de contenir:
1. Un capítol introductori en què es presentin els articles inclosos, els principals
objectius, se’n justifiqui la temàtica i la metodologia emprada.
2. Un capítol de síntesi dels resultats obtinguts, de la discussió d’aquests resultats i de
les conclusions finals.
3. Entre la introducció i el capítol de síntesi i conclusions (o bé com a annex), cal incloure
una còpia completa dels articles presentats, on es faci constar clarament el nom i la
filiació de tots els coautors dels treballs i, en cas que hagin estat publicats, la referència
completa de la revista en què s’han publicat o admès per a la publicació. Sobretot en
el cas de l’article principal, cal adjuntar un justificant de l’admissió o el revise &
resubmit (R&R) i la referència completa de la revista a què s’han tramès perquè es
publiquin. En cas que es presenti algun treball fet en coautoria, cal incloure‐hi també
els informes a què fa referència l’apartat 2.3 d’aquesta normativa, a continuació.

2.3 Documents que cal adjuntar a la sol·licitud d’autorització del dipòsit de la tesi per
compendi d’articles
A banda dels documents especificats a l’article 35.3 de la Normativa Reguladora del Doctorat
de la UB, la sol·licitud de dipòsit de la tesi per compendi d’articles ha de presentar els
documents següents:
1. Escrit dels directors de la tesi sobre el factor d’impacte o la categorització de la revista
de les publicacions que es recullen en la tesi doctoral.
2. En cas que es presenti algun treball fet en coautoria, cal aportar un informe dels
directors de la tesi en què s’especifiqui exhaustivament quina ha estat la participació
del doctorand en cada article i en què justifiqui si algun dels coautors d’algun dels
treballs presentats en la tesi doctoral ha utilitzat, implícitament o explícitament,
aquests treballs per elaborar una tesi doctoral o està pendent utilitzar-lo en un futur.

