Normativa per a la presentació de Tesi doctoral de Recerca Aplicada
Acord de la Comissió Acadèmica de Doctorat, de 18 de juliol de 2019.
Introducció
La normativa de Tesi doctoral de Recerca Aplicada del Departament de Comunicació s’emmarca en la
Normativa acadèmica dels ensenyaments de Doctorat, aprovada per la Universitat Pompeu Fabra en
el seu acord del Consell de Govern en 20 de juny de 2012, regulada pel Reial Decret 99/2011, que en
el seu capítol 5è indica el següent:
CAPÍTOL 5. LA TESI DOCTORAL
Article 11. Contingut de la tesi doctoral
11.1. La tesi doctoral ha de consistir en un treball original d'investigació en una de les línies de recerca del
programa de doctorat.

En aquest marc normatiu s'aprova desenvolupar una tercera modalitat de tesi doctoral denominada
“Tesi doctoral de Recerca Aplicada”, que afegirà els següents requeriments a la Normativa acadèmica
de dipòsit i defensa de tesis doctorals del Departament de Comunicació, aprovada en l’Acord de la
Comissió Acadèmica de Doctorat de 25 d’abril del 2017.

REQUERIMENTS:
1. Generals
 El dipòsit de la Tesi doctoral de Recerca Aplicada inclourà el producte, obra o prototip resultant de
la recerca aplicada (en format audiovisual, aplicació informàtica, instal·lació, producció d’imatge
gràfica o fotogràfica, arxius sonors, etc.) que serà part central del procés d’investigació i no un
element de la seva difusió.
 El disseny, producció i avaluació d’aquest producte haurà d’estar totalment integrat en el procés de
recerca i degudament explicat i desenvolupat en la memòria.
2. Memòria i dipòsit
 La memòria escrita tindrà una extensió recomanada de 40.000 paraules (sense comptar els
annexos) i ha de contemplar de manera recomanada aquests apartats: Marc teòric /Objectius /
Metodologia / Resultats / Conclusions / Bibliografia / Informe de la institució col·laboradora (en cas
que existeixi).
 La producció de continguts de la tesi (material gràfic, audiovisual o interactiu) es lliurarà en el
moment del dipòsit en una memòria portàtil. Aquest material serà tractat com a contingut avaluable
de la memòria (no com un annex) i haurà d’estar correctament referenciat en la memòria.
 En la memòria escrita s’haurà de descriure quin ha estat el context (l’àmbit, la institució, l’empresa,
l’espai, etc.,) d’aplicació o producció on s’ha desenvolupat el producte de la recerca, quin impacte
ha generat, quina continuïtat potencial hi veu la institució implicada, etc.
 Si la recerca ha vinculat la col·laboració d’una segona institució, el doctorand/da haurà d’aportar
l’informe de la institució col·laboradora on es valora la recerca realitzada.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta normativa entra en vigor a partir de la seva aprovació. Els alumnes dels cursos de Doctorat
anteriors al curs 2019-2020 es podran acollir a aquesta nova normativa a partir del dia de la seva
aprovació fent una petició a la Secretaria de Doctorat del Departament de Comunicació.
Durant els dos primers anys d’implantació d’aquesta nova modalitat, els coordinadors dels grups de
recerca informaran a la CAD dels projectes que s’acullen a aquesta modalitat.
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