Programa de Doctorat en Traducció i
Ciències del Llenguatge
El pla de recerca
Continguts i estructura
Títol
Resum d’una pàgina (abstract) en anglès, català i espanyol: objectiu, interès i originalitat de
l’aportació científica i possibles camps d’aplicació
Índex
Cos del projecte
● Presentació del tema de recerca
o Problema de recerca o objecte d’anàlisi.
▪ Aquí cal identificar clarament el fenomen que es vol investigar.
o Prospecció bibliogràfica i marc teòric sobre el fenomen objecte d’investigació.
▪ Aquí cal fer referència als coneixements més recents que existeixen a la bibliografia
sobre el fenomen en qüestió. No ha de ser un panorama històric des dels orígens del
tema. Ha d’incloure una exposició dels fonaments teòrics, objectius de la teoria,
principals eines d’anàlisi, formes de representació de dades, respecte a l’ objecte
d’anàlisi.
o Objectius de la tesi.
▪ Aquí convé especificar quina aportació original es pretén fer per resoldre el problema
de recerca.
o Preguntes de recerca e hipòtesis, supòsits o idees prèvies en què es recolzen els objectius
▪ Han de derivar de la combinació dels objectius amb el marc teòric
● Metodologia de la recerca
o Metodologia adoptada, models d’anàlisi, eines i recursos necessaris per a l’assoliment del
pla de recerca.
▪ Breu revisió de les metodologies adequades al camp. Justificació del(s) model(s)
metodològic(s) adoptat(s).
▪ Llistat i justificació de les eines i recursos que es necessitaran.
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● Pla de treball
o Paquets de treball en què es divideix la recerca.
▪ Subdivisió de les activitats de recerca previstes en etapes i continguts abordables en
períodes temporals identificables. Cal preveure les dependències entre els paquets de
treball i els indicadors d’assoliment.
o Calendarització (cronograma)
▪ Establiment de les dates en què completen els diversos paquets de treball.
● Bibliografia
o Caldrà incloure la referència de publicacions prèvies sobre el tema.
Pautes formals
Extensió entre 20 i 40 pàgines (i màxim 20 pàgines d’annexos).
Escrit mecanografiat, a espai i mig d’interlínia, en Arial 11 o Times 12.
Els apartats hauran d’estar numerats.
El document ha d’estar paginat.
Bibliografia, inclosa al final, ordenada alfabèticament per autors.
Les cites bibliogràfiques que hi hagi dins del text es faran amb el cognom de l’autor seguit de
l’any de publicació (i l’anotació "a", "b", etc., en cas d’haver-hi més d’una referència del mateix
autor i any). Totes les cites han de figurar a la bibliografia.
● Les notes hauran d’anar a peu de pàgina.
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Nota: Feu servir el document "Plantilla" proporcionat en la web del programa de doctorat.
Calendari
● Entrega del treball i de la proposta de comissió no més tard de l’1 de maig.
● Celebració de les presentacions: no més tard de l’1 de juny.
● Aprovació del treball del curs: entre el 16 i el 31 de juliol.
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