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Introducció
La URV va aprovar a finals de 2007 el Llibre d’Estil de les Tesis Doctorals de la URV, que va ser
posteriorment revisat i aprovat a maig de 2016. Aquesta guia va ser publicada amb l’objectiu
de difondre i donar indicacions precises sobre els requisits mínims, així com els elements
d’estil recomanables i els no acceptables, que ha de presentar una tesi doctoral que es
dipositi a l’Escola de Postgrau i Doctorat per a la seva posterior defensa a la URV.
En aquell document ja es contemplava la possibilitat que les tesis s’elaborin com a
monografies o bé com a compendi d’articles publicats en revistes d’impacte, atenent a la
tradició consolidada en les diferents branques del coneixement científic.
El creixent foment de la difusió de la producció científica, i més concretament de la que es
deriva de la recerca portada a terme durant la formació doctoral, fa necessari establir uns
criteris mínims i comuns a qualsevol àmbit URV per tal d’elaborar tesis doctorals en el format
de compendi d’articles, garantint la condició d’originalitat sens perjudici de la integritat ètica
i/o drets d’autoria compartida dels treballs que s’hi incloguin.
En aquest document s’especifiquen les característiques i criteris que es demanaran a una tesi
del programa de doctorat en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat, per a
ser presentada en la modalitat de tesi com a compendi d’articles.
Aquesta normativa entrarà en vigor el dia 1 de març de 2018.

Descripció
S’entén com a tesi per compendi d’articles aquella tesi doctoral en què el treball de recerca
es presenta en format de publicacions, sempre i quan reuneixi les següents característiques:
-

Ha de contenir un mínim de 3 articles que al menys estiguin acceptats en el moment de
formalització del dipòsit de la tesi doctoral.

-

Els articles han de ser de recerca, i no es podran considerar ressenyes, articles d’opinió
ni comunicacions breus.

-

Les revistes on estan publicats els articles han d’estar indexades a la bases de dades
internacional ISI-JCR o en conferències indexades en categoria A o superior al rànquing
CORE.
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-

Els articles han de ser acceptats en el període comprés entre l’admissió al programa de
doctorat i el dipòsit de la tesi.

-

Els articles que formen la tesi han de reflectir la filiació a la URV o entitat col·laboradora
de la URV del doctorand o doctoranda, així com del director o directora si s’escau.

-

Les publicacions que es presenten com a part de la seva tesi, no es poden presentar com
a part integrant d'altres tesis doctorals, donat que s’entén que el doctorand és l’autor
principal del treball.

Les tesis en format de compendi d’articles s’han de presentar segons els criteris d’estructura
i format previstos al Llibre d’Estil de les Tesis Doctorals de la URV, comptant per tant amb:
-

Coberta, pàgines de cortesia i portada
Acreditació de la direcció de la tesi
Agraïments i/o altres continguts opcionals
Índex o taula de continguts
Resum
Introducció, descripció d’objectius globals i mètode
Discussió/resultats
Conclusions globals
Bibliografia

Tot i que l’apartat de discussió i resultats estarà integrada per les publicacions, cadascuna de
les quals constitueix un treball complet amb la seva pròpia estructura de continguts, sí que
es requereix que les tesis que es presentin en el format de compendi d’articles comptin amb
un capítol introductori (que comprengui una introducció al tema, la descripció d’objectius
globals i el mètode) i unes conclusions generals.

Acord d’autorització
Per a poder presentar la tesi en el format de compendi d’articles, és necessari l’acord de la
comissió acadèmica del programa de doctorat.
A tal efecte, caldrà presentar una declaració per escrit dels coautors dels articles que
s’incloguin a la tesi acceptant la inclusió dels articles a la tesi, renunciant a què en formin part
d’una altra tesi.

2

