Manual de procediment - Estudis de doctorat

FORMAT ELECTRÒNIC DE LA
TESI DOCTORAL
FORMAT ELECTRÒNIC DE LA TESI DOCTORAL I INFORMACIÓ
OBLIGATÒRIA QUE S’HA DE PRESENTAR
Aquest document conté els apartats següents:
1.
2.
3.
4.
5.

Format de presentació de la tesi doctoral
Nomenclatura de l’arxiu de la tesi i d’arxius addicionals relacionats
Informació obligatòria que ha d’acompanyar la tesi
Tesis per compendis o amb articles publicats
Enregistrament dels arxius que s'han de presentar

1. FORMAT DE PRESENTACIÓ DE LA TESI DOCTORAL
La tesi doctoral s’ha de presentar en un sol arxiu informàtic en format Word o pdf. En
cas que la tesi doctoral hagi d’anar acompanyada d’arxius addicionals relacionats amb
altres formats com àudio, vídeo, etc., aquests també s’han d’entregar. L’arxiu de la tesi
doctoral i els possibles arxius addicionals s’han d’anomenar seguint les instruccions de
l’apartat 2 d’aquest document.

2. NOMENCLATURA DE L'ARXIU DE LA TESI I D'ARXIUS
ADDICIONALS RELACIONATS
Els noms dels arxius informàtics presentats han de seguir obligatòriament el patró
següent:
t<tres inicials de l'autor><part del total>.doc
Exemple: els arxius presentats per a la tesi doctoral d’Eduard Valle Pérez (inicials evp)
són dos: un arxiu Word que conté la tesi doctoral i un arxiu addicional de vídeo en
format mpeg.
L’arxiu de la tesi en format Word s’ha d’anomenar tevp1de2.doc; l’arxiu de vídeo s’ha
d’anomenar tevp2de2.mpeg.
En cas que la tesi es compongui només de l’arxiu de la tesi, s’ha d’anomenar
tevp1de1.doc.
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La presentació en format electrònic no exclou l’obligatorietat de presentar els exemplars corresponents en format
paper. La portada dels exemplars en paper ha d’acomplir les instruccions sobre portades i caràtules de l’apartat final
d’aquest annex.

3. INFORMACIÓ OBLIGATORIA QUE HA D'ACOMPANYAR LA TESI
Les dades que es demanen a la taula següent les ha de presentar l’autor de la tesi
doctoral en un document en format Word o pdf anomenat “informació_obligatòria”. És
obligatori emplenar tots els camps.

INFORMACIÓ OBLIGATORIA QUE HA D'ACOMPANYAR LA TESI

Cognoms i nom de l'autor/a: ……………………………………………………..... Telèfon de
contacte de l'autor/a: …………………………………………………… Adreça de correu
electrònic de l'autor/a: ………………………………………… Departament/Escola/Facultat/
Òrgan Responsable del Programa de Doctorat:
...…………………………………………………………………………………………………………..
Àrea de coneixement: .......…………………………………………………………… Paraules
clau que defineixin el contingut de la vostra tesi (podeu escriure fins a dos-cents caràcters;
separeu les paraules clau per una coma. Es recomana posar-les en català, castellà i anglès)
Resum: El resum presentat ha de tenir fins a un màxim de 600 paraules, en la llengua en què
ha estat redactada la tesi doctoral, un extracte en anglès d’una extensió màxima de 350
paraules, i un índex foliat d’una extensió màxima de 60 línies. Nom del vostre director/a o
tutor/a de tesi: ........................................................... Adreça de correu electrònic del vostre
director/a o tutor/a: ………………………. (En cas de tenir més d’un director o tutor de tesi,
s’han d’especificar el nom i les adreces de correu electrònic de tots ells). Data de defensa de
la tesi doctoral: ..........................................................................

4. TESIS PER COMPENDIS O AMB ARTICLES PUBLICATS
En cas de voler presentar una tesi per compendis d’articles, demaneu informació al
CEP/EDUIB abans de començar.
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5. ENREGISTRAMENT DELS ARXIUS QUE S'HAN DE PRESENTAR
Els arxius següents:
Tesi doctoral en format Word o pdf
Arxius addicionals relacionats en altres formats
Informació obligatòria de la tesi en format Word
Còpia addicional de la tesi en format Word o pdf en cas de tesi per compendis
o amb articles publicats s’han de presentar enregistrats en un CD-ROM o DVDROM.
A la portada de la capsa del CD-ROM o DVD-ROM, com també a la caràtula del CDROM o DVDROM, s’han d’escriure les dades següents:

TíTOL DE LA TESI DOCTORAL
(s’ha d’escriure “tesi doctoral” sota el títol)
AUTOR: nom de l’autor/a
Universitat de les Illes Balears Data de la tesi
DIRECTOR: nom del director/a de la tesi

Departament / Òrgan Responsable del Programa de Doctorat
Nom del Departament / Òrgan Responsable del Programa de Doctorat
Universitat de les Illes Balears
Data de la tesi:
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