APLICACIÓ DELS MECANISMES DE QUALITAT DE LES
TESIS DOCTORALS DEL DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ
Acord de la Comissió del Programa Oficial de Postgrau d’1 de juliol del 2008,
modificat per la Comissió Acadèmica de Doctorat de 4 de desembre del 2012,
modificat per la Comissió Acadèmica de Doctorat de 12 de juliol del 2013, modificat
per la Comissió Acadèmica de Doctorat de 8 d’abril del 2014 i modificat per la
Comissió Acadèmica de 3 de juliol de 2018.
La Normativa dels estudis de doctorat de la UPF i les normes específiques dels màsters
amb vinculació a un programa de doctorat, en el seu article 42.3. Elaboració i
autorització de defensa de la tesi doctoral, estableixen el següent:
Cada òrgan responsable del programa de postgrau proposarà els mecanismes
per garantir la qualitat de les tesis durant el seu procés d’elaboració (exposició
pública en seminaris, publicació prèvia en revistes de prestigi reconegut,
informes externs, etc.). En cada cas aquests mecanismes han de ser aprovats
per la comissió competent en estudis de postgrau. La documentació que generi
l’aplicació d’aquests mecanismes s’adjuntarà com a documentació prèvia per a
l’autorització de la tesi doctoral.
En virtut d’aquest article, la Comissió Acadèmica del programa de doctorat del
Departament de Comunicació, de 4 de desembre del 2012, estableix els següents
mecanismes de qualitat que s’hauran d’acreditar:

1. Previ al dipòsit de la tesi: informe d’un doctor extern al Departament d’acord
amb l’establert a la Normativa acadèmica del Departament de Comunicació.
2. En el moment del dipòsit: presentació dels resultats parcials de la tesi, com a
mínim, en una d’aquestes modalitats:
a) Per a estudiants que presentin tesis unitàries: Publicació, com article,
en una revista acadèmica i de recerca.
S’han de presentar totes les dades de l’article publicat (també
s’admet una carta d’acceptació de l’article per a una pròxima
publicació) amb indicació de les característiques de la revista que
en posin de manifest la qualitat científica. Per exemple, la
institució editora, si hi ha avaluadors externs, la valoració segons

qualsevol de les bases de dades avaluadores habituals de revistes
científiques (CARHUS, ESF, ISI, ISOC, LATINDEX, etc.).
b) Presentació, com a comunicació, ponència o panel, en un congrés
científic nacional o internacional rellevant en l’àmbit específic d’estudi.
S’ha de presentar l’original o una còpia compulsada de la
certificació de la presentació feta en el congrés, on consti, com a
mínim: el títol del congrés, els organitzadors, la localitat i les dates
de celebració, i el nom de l’autor de la comunicació, ponència o
panel.

