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Presentació del document per part dels doctorand: 
 

- Haurà de presentar el document, a la data indicada, a la Secretaria de Doctorat. No 
s’admetran a la presentació els documents presentats fora de termini. Es podran admetre 
facultativament les excepcions justificades que així es sol·licitin per escrit dins del 
termini de lliurament. La documentació recollida per la Secretaria de Doctorat serà 
revisada per la Comissió Acadèmica, que procedirà a l’acceptació o no de la mateixa. 
L’ordre de presentació dels Plans de recerca es farà públic al web 48 h abans del dia de 
la reunió del Tribunal. 

 
- Apartats que ha de contenir el document previ a la presentació: 

 
- A la portada del document: (segons model lliurat per la secretaria del programa) 

- Nom del doctorand/a 
- Nom del director/a de tesi 
- Nom del tutor/a 
- Nom del programa de doctorat 
- Títol provisional de la tesi 

- Resum del projecte 
- Delimitació de l’àmbit d’estudi 
- Objectius 
- Antecedents 
- Estat de l’art1 

- Hipòtesis inicials 
- Metodologia 
- Viabilitat 
- Pla de treball 
- Estimació de calendari 
- Bibliografia2 

- Publicacions ja realitzades en el camp, si n’hi ha 
 
 

 

1 Estat de l’art. Ha d’incloure tota publicació (llibres, articles, reports, ponències, etc.) que tracti del mateix 
tema que es desenvolupa a la tesi. 

 
2 Bibliografia. Ha de quedar indicat a la bibliografia la que s’ha utilitzat i la que hi ha en 
relació al tema que es desenvolupa. 
A la biblioteca de l’ETSAB es troben fascicles sobre "Com presentar un treball 
acadèmic", "Com presentar una bibliografia", "Referències bibliogràfiques per a 
documents impresos" i "Referències bibliogràfiques per a documents electrònics i 
audiovisuals". 

http://etsab.upc.edu/ca/biblioteca


 
- L’extensió d’aquest document no ha de ser superior a 20 pàgines en format DIN-A4 

 

- El doctorand o la doctoranda en el moment de l’exposició del tema de tesi ha de presentar al 
Tribunal la tesi de màster i les publicacions (ponències, articles, ...), en el cas que en tinguin, 

 
 
 

Exposició del projecte a la sessió pública: 
 

El doctorand haurà de fer la presentació pública del pla de recerca presencialment. Només 
per causes justificades podran acceptar-se o no altres formes de presentació sempre que es 
sol·licitin amb temps a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat 

 
El doctorand tindrà com a màxim 10 minuts per fer la presentació del Pla de recerca. L’excés 
de temps podrà ser penalitzat. 

 
El doctorand haurà de presentar-se 30 minuts abans de l’inici de la sessió amb la finalitat de 
poder copiar la presentació a l’ordinador i assegurar el correcte funcionament del sistema 
informàtic. 

 
És obligatori per als doctorands i les doctorandes matriculats i matriculades en els diversos 
programes de doctorat del Departament, l’assistència a la sessió pública de presentació de temes 
de tesi. 

 
El director/a de la tesi, i en el seu defecte el tutor/a, haurà de ser present durant l’exposició del 
tema. En cas de no ser possible s’haurà d’entregar amb temps suficient un informe escrit per al 
Tribunal. 

 
El Tribunal disposarà de 10 minuts per fer les preguntes necessàries i convidar al director/a i/o 
tutor/a de cada Pla de recerca, perque aporti voluntàriament més informació sobre el tema 
desenvolupat pel doctorand/a. 



(portada) 
PRESENTACIÓ DE 

PLANS DE RECERCA 
 

CURS ACADÈMIC: CONVOCATÒRIA 

TÍTOL 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE DOCTORAT (nom): 

 
 
 

DOCTORAND/A:: 

 
 
 

TUTOR/A:: 

 
 
 

DIRECTOR/A DE LA TESI: 
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