
   
 
Format de la tesi doctoral 

a. Portada principal (coberta) ha d’incloure: 
- Normativa UAB, article 358 [http://postgrau.uab.es/doc/normativa-doctorat-RD99-

2001.pdf] 
En la portada de la tesi s’ha de fer constar que es tracta d’una tesi doctoral, el títol i 
el subtítol, si escau, l’autor, el director, el tutor acadèmic, el nom del programa de 
doctorat, el departament o institut de recerca, la universitat i l’any del dipòsit de la 
tesi doctoral. En cas de tesis doctorals que constin de més d’un volum, s’ha d’indicar 
clarament el número del volum 

- El logotip de la UAB [us els podeu descarregar aquí 
http://www.uab.cat/web/personal-uab/personal-uab/personal-pas/logotips-de-la-
uab-1345692294144.html] 

b. Continguts 
- Normativa UAB, article 358 [http://postgrau.uab.es/doc/normativa-doctorat-RD99-

2001.pdf] 
La tesi doctoral ha de constar, com a mínim, d’una introducció al tema d’estudi, dels 
objectius que es pretenen assolir, d’una exposició de la recerca realitzada com a part 
fonamental, de la discussió dels resultats obtinguts, de les conclusions i de la 
bibliografia. A més, pot incloure tants annexos com es consideri convenient. La tesi 
doctoral pot contenir articles publicats inclosos tant a la part fonamental com en els 
annexos. 

-  Departament de Geografia: 
o Resum o Abstact 

En dos idiomes, un d’ells diferent a l’emprat en la tesis. Extensió 
recomanada 300 paraules. Aquest resum servirà per la publicació de la tesis 
al DDD (http://ddd.uab.cat/collection/tesis) i al TDX (http://www.tdx.cat/) 

o La introducció, els objectius, les pregutnes de recerca i l’estructura de la tesi 
han d’anar integrats en capítols 
 

c. Ordre dels continguts [enumerats amb romans minúsculs no entra en la paginació del 
cos de la tesi, si es vol paginar s’ha de fer en números romans] 
i. Resum o abstract 
ii. Pròleg o agraïments (si s’escau) 
iii. Índex/taula de continguts 
iv. Llistat de taules 
v. Acrònims 
vi. Apèndix 

Documents a consultar: 

http://ddd.uab.cat/pub/guibib/30108/elaborartesis_a2015.pdf 
https://www.upf.edu/bibtic/guiesiajudes/eines/tesis/dina4.html 
i maquetació bàsica de word (índecos, paginació,..) 
http://guiesbibtic.upf.edu/lafactoria/maquetacioword 
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