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Programa de Doctorat:
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L'article 10 de la “Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la UPC” (disponible a
https://doctorat.upc.edu/gestio-academica/normatives/normativa_juliol_rd99-2011) llista la documentació a aportar i requisits que ha de complir un/a doctorand/a que vulgui presentar una tesi com a compendi
de publicacions. A la llista de documentació hi ha:
a) L’informe del director o directora de la tesi, amb el vistiplau de la comissió acadèmica del
programa, en el qual s’ha d’especificar la idoneïtat de la presentació de la tesi com a
compendi.
La “Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la UPC” no indica cap criteri d'idoneïtat ni de mínims
per a la presentació d'una tesi com a compendi de publicacions.
La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Estadística I Investigació Operativa (EIO) de la UPC, en
la reunió celebrada el 15 d'octubre de 2015, va decidir els següents criteris
Condicions suficients:
Tenir tres publicacions en revistes indexades al JCR a les àrees de “Operations Research & Management
Science” o “Statistics & Probability”, signades únicament pel/per la doctorand/a i director/a(s/es) de la tesi.
En aquest cas la comissió de doctorat donarà el vistiplau sense requerir cap documentació addicional.

Condicions necessàries:
Tenir tres publicacions en revistes indexades al JCR a les àrees de “Operations Research & Management
Science” o “Statistics & Probability”, o àrees afins. En aquest cas caldrà aportar una justificació sobre
l'afinitat de les revistes, i la contribució del/de la doctorand/a en el cas que hi hagi co-autors diferents
d'ell/ella i director/a(s/es).
En qualsevol cas, la decisió final sobre si és procedent o no presentar la tesi com a compendi de publicacions
la té la Comissió de Doctorat de la UPC:
Aquests criteris seran d'aplicació per a les tesis que sol·licitin ser presentades com a compendi de
publicacions al programa de doctorat en EIO de la UPC a partir del 1 de novembre de 2015.
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