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  Preàmbul 
 

L'’article 10.2 de la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la UPC aprovada pel Consell de 
Govern de data 19/07/2016, estableix que la Comissió Acadèmicacomissió acadèmica de cada programa 
de doctorat ha d’elaborar una normativa específica que reguli els criteris específics per a la presentació 
de tesis per compendi de publicacions. Correspon a la Comissió Permanent de l’Escola de Doctorat 
aprovar aquesta normativa. 

 
En conseqüència, la Comissióó Acadèèmica del Programa de Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i 
Radioelectròrnica Naval de la UPC, en la reunió celebrada el 12 de març de 2021, ha elaborat la 
presentaquesta normativa i, que ha estat ratificada per la Comissióó Permanent de l’Escola de Doctorat 
en sessióla sessió de 21/06/ de juny de 2021. 

 

 
1. Objecte  

 
Aquesta normativa estableix els criteris aque cal valorar per poder resoldre unala sol·licitud per 
presentar unade presentació d’una tesi doctoral en la modalitat de compendi de publicacions, que 
consisteix, fonamentalment, en un conjunt de publicacions   de  prestigi reconegut   prestigi   en   les   
quals   el   doctorand  o doctoranda ha   tingut una participació rellevant. 

 
 

2. Requerimensits per poder presentar una tesi per compendi de publicacions  
 

Les tesis presentades en aquesta modalitat han de complir obligatòriament els requerimensits 
següents: 

 
a. Les publicacions que es presentein com a part de la tesi no es poden presentar com a part 

integrant d’altres tesis doctorals. 
b. Els treballs s’han d’haver estat realitzatsdut a terme amb posterioritat a la data d’inici dels 

estudis de doctorat. 
c. En el moment deque se sol·licitari la presentació de la tesi en aquest format, els treballs han 

d’estar publicats o haver estat acceptats per ase n’ha d’haver acceptat la publicació de manera 
definitiva. 

 
A més a més, haurà decal complir les següents condicions següents: 

 
 

d. Tenir un mínim de 3tres articles publicats, o acceptats per a publicació, en revistes situades en 
elal primer io segon quartil de l'àmbit d'especialitat ol’àmbit d’especialitat o d’un àmbit afí i 
referenciades en l'últimaa l’última relació publicada alspel Journal of Citation Reports (JCR), 
Scopus o SciCImago Journal & Country Rank. 

e. La persona doctorand ha de constarConstar com a primer signant o primera signant 
almenys en 2dos dels articles publicats, o acceptats per a publicació, que formin part de la 
tesi doctoral. 
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3. Sol·licitud  
 

La personaEl doctorand o doctoranda ha d’adreçar una sol·licitud motivada i amb registre d’entrada a la 
Comissió Acadèmicacomissió acadèmica del programa de doctorat aportanti aportar la següent 
informació següent: 
 

f. Llistat dels articles, indicant que indiqui autors o autores, títol, dades de la publicació (revista, 
pàgines, any), àrea, quartil, factor d’impacte i nombre de cites. 

g. Autorització del director/a o directora de la tesi per a la presentació de la tesi com a compendi 
de publicacions argumentantque argumenti la idoneïtat de la presentació de la tesis en aquesta 
modalitat. 

 
A més a més, haurà d’aportar: 
 

h. Justificació sobrede l’afinitat de les revistes, i la contribució del/de la doctorand/apròpia en el 
cas que hi hagi co-autorscoautors o coautores diferents d’ell/elladel doctorand o doctoranda i 
director/a(s/es).els directors o directores. 

i. L’aAutorització escrita dels coautors o coautores de les publicacions que doni permís perquè el 
doctorand o doctoranda les presenti en una tesi com a compendi. 

j. La renúnciaRenúncia dels coautors o coautores no doctors dels treballs a presentar-los com a 
part d’una altra tesi doctoral. 

 

 
4. Valoracióó i Rresolucióó  

 
La Comissió Acadèmicacomissió acadèmica es reuneiràx per resoldre la idoneïtat de la presentació de la 
tesi com a compendi de publicacions. La resolució favorable pot ser per aincloure la totalitat de les 
publicacions presentades o, si s’escau, parcial.escau, una part d’aquestes publicacions. En aquest cas, 
s’indicaraquen els treballs que es poden ser inclosos en elincloure al compendi. En cas que la resolució 
sigui no favorable, la Comissió Acadèmica emetràcomissió acadèmica ha d’emetre una resolució 
raonantque en raoni la seva decisió. 

 
La Comissió Acadèmicacomissió acadèmica pot delegar en el coordinador o coordinadora del programa 
la verificació de la veracitat de les dades i l’acceptació a tràmit de la sol·licitud, si s’escau, indicantescau, 
i indica els treballs que es poden ser inclosos en elincloure al compendi. 

 
La resolució escrita serà comunicadas’ha de comunicar a l’estudiant en un termini de 20 dies hàbils 
a partir de la seva presentació. 

 
 

5. Elaboracióó de la memòòria  
 

La memòria haurà d’incloure obligatòriament els apartats següents apartats: 
 

k. Portada amb el títol, autor,el nom de l’autor o autora, el nom dels directors/es  o directores i, 
en un lloc visible, la frase “Tesi per compendi de publicacions”. 

l. Resum en anglès i català o castellà o català. 
m. Índex. 
n. Una introducció discutintIntroducció en què es discuteixi l’estat de l’artla qüestió i la unitat 

temàtica de la tesi. 
o. CòpiaUna còpia completa dels articles que formen part del compendi. 
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p. Discussió global dels resultats. 
q. Conclusions. 
r. Opcionalment, en un annex, es podrà afegir una còpia d’articles dels articles que  no 

formemn part del compendi si aquest ajuden a entendre millor el treball de tesi. 
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6. Dipòòsit de la tesi  
 

El dipòsit de la tesi es realitzaràfa seguint el procediment estàndard establert a la normativaNormativa 
acadèmica dels estudis de doctorat. La unitat gestora adjuntarà i custodiaràadjunta a l’expedient i 
custodia la resolució de la comissió acadèmica que autoritza la presentació de la tesi com a compendi 
de publicacions i n’informarà l’Escola de Doctorat. 

 
 

7. Disposicióó addicional primera: Iinterpretacióó i desenvolupament normatiu.  
 

Correspon a la Comissió Acadèmicacomissió acadèmica del programa la facultat d’aplicar la 
presentaquesta normativa així com l’actualització d’aquesta d’actualitzar-la d’acord amb la nNormativa 
acadèmica dels estudis de doctorat vigent i/o a proposta de la Comissió Permanent. 

 
 

8. Disposicióó final úúnica: entrada en vigor.  
 

La present normativa entra en vigor el dia següentl’endemà de l’aprovació de la seva aprovació per la 
Comissió Permanent. 

Formatat: Tipus de lletra: (Per defecte) +Cos (Calibri),

11 pt, català

Formatat ...

Formatat: Tipus de lletra: (Per defecte) +Cos (Calibri),

Negreta

Formatat: Tipus de lletra: (Per defecte) +Cos (Calibri),

11 pt, català

Formatat ...

Formatat: Tipus de lletra: (Per defecte) +Cos (Calibri),

11 pt

Formatat ...


