Annex 1: Pla de recerca: seguiment i actualització
1. Seguiment i actualització del Pla de treball, sense modificacions en objectius,
marc teòric, hipòtesis o metodologia
Document de 2 a 5 pàgines.
Esquema del document:
•

Portada (amb el títol del projecte, el nom de l’estudiant, i el nom del(s) director(s))

•

Índex

•

Presentació
-

•

Explicitació de les circumstàncies en què s’ha desenvolupat la recerca doctoral i de les
causes de les modificacions en el pla de treball, si n’hi ha.

Pla de treball
-

Paquets de treball en què es divideix la recerca
o

Reproducció de la secció corresponent del pla de recerca inicial:
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

-

Indicació explícita dels assoliments aconseguits i de les modificacions, si
n’hi ha.

Calendarització (cronograma)
o

Reproducció de la secció corresponent del pla de recerca inicial:
Establiment de les dates en què es completen els diversos paquets
de treball.

o

Indicació explícita dels canvis, si n’hi ha.
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2. Seguiment i actualització del Pla de treball, amb modificacions en objectius, marc
teòric, hipòtesis i/o metodologia
Document de 4 a 8 pàgines. Cal incorporar només les seccions relatives al pla de treball en què
hi ha modificacions. Les seccions sobre els paquets de treball i la calendarització són
obligatòries.
Esquema del document:
•

Portada (amb el títol del projecte, el nom de l’estudiant, i el nom del(s) director(s))

•

Índex

•

Presentació
-

•

Explicitació de les circumstàncies en què s’ha desenvolupat la recerca doctoral i de les
causes de les modificacions en els objectius (i/o les hipòtesis, la metodologia, el marc
teòric) i en el pla de treball.

Pla de treball
-

-

Objectius de la tesi
o

Llistat dels objectius inicials de la tesi, tal com figuren al pla de recerca inicial

o

Llistat dels nous objectius de la tesi. Indicar explícitament quins objectius es
mantenen i quins es modifiquen o s’introdueixen, respecte del pla original. Cal
especificar les aportacions originals que es poden esperar de la tesi amb la
modificació d’objectius.

Marc(s) teòric(s) rellevant(s)
o

-

Hipòtesis
o

-

-

Introducció breu al(s) nou(s) marc(s) teòric(s) incorporats i especificació dels
efectes que això té en la metodologia i el pla de treball.

Llistat de les noves hipòtesis de la tesi. Indicar explícitament quines hipòtesis
es mantenen i quines es modifiquen o s’introdueixen, respecte del pla original.

Metodologia de la recerca
o

Explicitació de la nova metodologia adoptada i de la coherència d’aquesta
decisió respecte dels objectius.

o

Llistat de les eines i recursos necessaris per a l’assoliment del pla de recerca

Paquets de treball en què es divideix la recerca
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o

Reproducció de la secció corresponent del pla de recerca inicial:
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

-

Indicació explícita dels assoliments aconseguits i de les modificacions, si
n’hi ha.

Calendarització (cronograma)
o

Reproducció de la secció corresponent del pla de recerca inicial:
Establiment de les dates en què es completen els diversos paquets
de treball.

o

Indicació explícita dels canvis, si n’hi ha.
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