VICEDEGANAT DE POSTGRAU I RECERCA

PLA DE RECERCA DE DOCTORAT
Segons es preveu en el Reial decret 99/2011, de 28 de gener de 2011, article 11.6,
abans de la finalització del primer any, els doctorands matriculats en un Programa de
Doctorat hauran d’elaborar un Pla de Recerca que podrà ser millorat durant el procés
doctoral i que haurà de ser avalat pel tutor i el director o directors.
El Pla de Recerca serà un treball d’una extensió màxima de 20 planes haurà d’incloure
els següents aspectes:
1. ASPECTES FORMALS
· Tipografia i cos: Times New Roman, cos 12
· Interlineat: 1,5
· Extensió: orientativament els projectes no han de superar les 20 planes.
· Coberta i índex: cal incorporar una coberta i un índex numerat. La coberta
necessàriament ha d’incloure: títol de la tesi, nom complet del doctorand, nom
complet del director, nom complet del tutor (si escau), departament i facultat, data.
2. ASPECTES DE CONTINGUT
· Resum
En el que es descriuran els objectius de la recerca, els aspectes metodològics bàsics i,
si s’escau, els resultats esperats.
· Justificació del treball
Breu referència dels motius que han generat la recerca i reflexió sobre la importància i
la necessitat d’un treball com el que es presenta en l’àmbit disciplinari específic.
· Tema concret i objectius
Delimitació clara del tema de recerca, de les finalitats del treball i dels objectius
específics que s’han encarat. Normalment aquests objectius es defineixen tenint en
compte altres recerques que han abordat temàtiques similars, i d’aquesta manera es
contextualitza la recerca.
· Fonamentació teòrica: estat actual de la qüestió i emmarcament teòric, si
escau
Revisió i breu anàlisi de la recerca prèvia sobre el tema, dels diferents enfocaments i
respostes que en els darrers anys s’ha donat al tema que ens ocupa. En aquesta
revisió, sovint es recomanable adoptar un discurs argumentatiu que permeti –en els
diferents apartats del treball– anar discutint les opcions revisades i que ens ajudi a
centrar el propi marc teòric, així com a delimitar clarament el nostre objecte d’estudi.

· Fonamentació metodològica, disseny, instruments, hipòtesis i aspectes ètics
Descripció detallada i ordenada (seguint qualsevol de les propostes existents per a la
redacció de treballs científics) del treball de recerca desenvolupat o a desenvolupar.
Després de la descripció, que ha de contribuir al fet que la recerca esdevingui el més
explícita possible, es fa la presentació dels resultats obtinguts o que s’han previst
obtenir. Aquí és necessari novament utilitzar el discurs argumentatiu i confrontar els
resultats amb els d’altres recerques properes a la nostra per tal d’entendre millor
l’abast de les afirmacions que puguem fer. Caldrà incloure, en el cas que la recerca ho
requereixi, un apartat de consideracions ètiques.
· Limitacions, línies futures
En l’últim apartat es pot incloure una anàlisi de les limitacions i problemes de la
pròpia recerca, les línies de treball o recerca que la tesi obra (nova metodologia,
noves proves, nous conceptes o teories, noves anàlisis).
· Pla de treball amb cronograma
S’haurà de fer constar de manera detallada la feina prevista en cadascuna de les fases
del treball de recerca que ocuparà el període d’elaboració de la tesi doctoral, així com
un esquema en forma de cronograma. S’hi haurà d’incorporar el pla de publicacions
general derivades de la tesi.
· Bibliografia emprada
La bibliografia s’ha d’ajustar a les normes de l’APA o a d’altres normatives
internacionals de citació reconegudes i d’ús habitual en publicacions científiques.

