
 
 
 
 

Doctorat de Projectes Arquitectònics 
 

FORMAT PER A LA PRESENTACIÓ DEL PLA DE RECERCA 
 
 
 
Segons instruccions de la Comissió de Postgrau del Departament, la Proposta ha d'anar 
enquadernada i s'ha d'ajustar exactament al format que s'hi detalla. Els exemplars en paper seran 
mida DINA4 i els annexos en format lliure. El CD haurà de contenir un fitxer en PDF 
 
Portada: 
 

• Pla de recerca 
• Títol de la tesi 
• Nom de l'Estudiant, e-mail, tel. 
• Grup de recerca: (Form+, Habitar, etc.) 
• Nom del director i nom del codirector (si escau). 

 
Exposició: 
 

1. El pla de recerca ha de definir el tema d’estudi (5 pàg.). Haurà de contenir: 
 

1.1. La justificació de l'originalitat del treball en relació amb els estudis 
existents sobre el tema. 
1.2. La valoració dels textos fonamentals sobre el tema d’estudi i una 
bibliografia que defineixi el punt de vista del treball (de 5 textos com a màxim). 

 
2. Pla de treball. Aquest Pla ha d’incloure la descripció de la metodologia. Es valorarà 
que inclogui una definició d’objectius sobre la publicació, presentació o intervencions 
en els fòrums adequats, dels avenços del seu treball. (1 pàg.) 
 
3. Informe del director de tesi (mínim 30 línies) + informe del codirector/ponent de tesi. 

 
Annex documental: 
 

4. Documentació descriptiva (màxim 12 pàg.) 
 
 
 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
 
L'aprovació del pla de recerca requereix el vistiplau de la Comissió de Postgrau del 
Departament, abans de poder ser exposat davant del Tribunal corresponent. (Exposició pública 
durant 15 minuts). 
 
Si es vol presentar el pla de recerca en una llengua diferent del català o castellà, cal comunicar-
ho per escrit a la Comissió de Postgrau amb 2 mesos d'antelació a la seva presentació. 
 
Tot estudiant matriculat de tutoria haurà de fer un mínim de 3 tutoritzacions durant cada curs 
acadèmic (de 15 de setembre al 30 de juny) 


