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1. Introducció 

El programa de doctorat de la Universitat d’Andorra marca com a fita, al final del quart 
semestre, la defensa del Report d'Avançament de la Tesi Doctoral. 

El Report d'Avançament de la Tesi Doctoral ha d’estar avalat pel director/a del 
doctorand/a i inclourà tots els punts que es tractaran a la tesi doctoral. El Report 
d'Avançament de la Tesi Doctoral es presentarà a dos doctors/es externs experts en la 
matèria i escollits per la Comissió de Recerca i de Doctorat, a fi que n’avaluïn la 
viabilitat, l’adequació i la correcció. Un cop rebut l’informe dels experts externs, si és 
favorable, el doctorand/a haurà d’incloure al Report d'Avançament de la Tesi Doctoral 
els consells o les modificacions que hagin establert aquests experts externs. Si 
l’informe no és favorable, el Report d'Avançament de la Tesi Doctoral no podrà ser 
defensat. 
 
Finalment i en el cas que l’informe sigui favorable, el doctorand/a defensarà el Report 
d'Avançament de la Tesi Doctoral davant d’un tribunal format per tres doctors. Com a 
mínim dos d’ells no seran de la Universitat d’Andorra. El director/a de tesi no podrà 
formar part del tribunal. El tribunal serà nomenat per la Comissió de Recerca i de 
Doctorat. 
 
Per poder presentar el Report d'Avançament de la Tesi Doctoral cal que el doctorand/a 
hagi superat la formació mínima de recerca del programa de doctorat. 
 
En aquest document, es descriuen els continguts mínims que ha d’incloure el Report 
d'Avançament de la Tesi Doctoral, el procés de presentació davant del tribunal i els 
criteris d’avaluació.  

 

 

Defensa del Report 

d'Avançament de la 

Tesi Doctoral 

 

Títol de doctor 

1r semestre 

2n semestre 

3r semestre 

4t semestre 

5è semestre 

6è semestre 
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2. El Report d'Avançament de la Tesi Doctoral 

El Report d'Avançament de la Tesi Doctoral es podrà redactar i defensar en català, o 
anglès. El títol i el resum hauran d’estar redactats en català i en anglès. 

L’estructura del Report d'Avançament de la Tesi Doctoral haurà d’incloure, com a 
mínim, els apartats següents: 

1. Títol 

2. Índex 

3. Resum 

4. Introducció  

5. Marc teòric 

6. Metodologia de la recerca 

7. Resultats 

8. Conclusions 

9. Planificació 

10. Índex previst per a la tesi doctoral 

11. Publicacions 

12. Referències bibliogràfiques 

13. Annex 1. Publicacions 

 

Es podran incloure altres annexos que aportin informació complementària sobre el 
Report d'Avançament de la Tesi Doctoral. 

A fi de facilitar l’avaluació del Report d'Avançament de la Tesi Doctoral per part del 
tribunal, entre el curt termini de temps comprès des del lliurament fins a la defensa, el 
Report d'Avançament de la Tesi Doctoral es limitarà a un màxim de 60 pàgines 
(sense tenir en compte els annexos). El font utilitzat ha de ser, com a mínim, d’11 
punts. 

A continuació es presenten els continguts mínims de cadascun d’aquests apartats. 

2.1. Títol 

La primera pàgina del treball inclourà el títol que expressarà de forma clara i concisa la 
idea principal del Report d'Avançament de la Tesi Doctoral. Amb el títol també 
apareixerà el nom del doctorand/a i del seu director/a. 

El títol estarà, com a mínim, en català i en anglès. 

2.2. Índex 

S’inclourà l’índex dels continguts amb la indicació de la pàgina on comença cada 
apartat. 



Directrius per a la presentació i la defensa del Report d'Avançament de la Tesi Doctoral 

 8 

2.3. Resum 

En aquest apartat s’exposarà de forma breu (màxim 200 paraules) i descriptiva els 
elements més importants del Report d'Avançament de la Tesi Doctoral: resum del 
treball de doctorat, descripció de l’objectiu principal, explicació dels resultats ja 
obtinguts i dels que s’esperen obtenir al final del treball, aportacions principals que 
suposa el treball i conclusions destacables. 

El resum es redactarà, com a mínim, en català i en anglès. 

2.4. Introducció 

En aquest apartat s’introduirà el camp de treball del treball de doctorat, l’objectiu 
general i l’estructura de la recerca. També caldrà justificar la importància de l’objectiu 
general i la rellevància dels resultats obtinguts i esperats. En aquest apartat s’explicarà 
l’estructura del document. 

2.5. Marc teòric 

En aquest apartat es presentarà l’estat actual del camp de recerca del doctorat i el 
marc teòric i conceptual. 

Així mateix es detallaran els objectius específics del treball de doctorat i les 
aportacions que suposa en el camp d’estudi del treball de doctorat. 

2.6. Metodologia de la recerca 

En aquest apartat s’han d’explicar els aspectes clau de la dinàmica de la investigació, 
és a dir, de quina forma s’ha dut a terme la recerca i com es procedirà en el que queda 
del doctorat. 

L’elecció d’una metodologia ha de seguir criteris de coherència amb el marc teòric i 
amb la qualitat i la naturalesa del problema plantejat. 

Es detallaran les mostres que s’utilitzaran, les seves característiques i el procediment 
de selecció. 

Es descriurà el material que s’ha utilitzat i el que s’utilitzarà, els instruments que s’han 
fet servir per recollir les dades i els procediments de recollida de les dades.  

2.7. Resultats 

En aquest apartat s’explicaran els resultats obtinguts fins al moment i la rellevància 
d’aquests resultats. Es descriuran també el resultats esperats fins a la presentació de 
la tesi doctoral i la rellevància que suposen respecte als que ja s’han obtingut. 

2.8. Conclusions 

En aquest apartat s’exposaran les conclusions que del treball realitzat i dels resultats 
obtinguts. 



Directrius per a la presentació i la defensa del Report d'Avançament de la Tesi Doctoral 

 9 

2.9. Planificació 

Es presentarà una planificació detallada del desenvolupament de la recerca en el 
proper any (equivalent a temps complet) fins a la presentació de la tesi doctoral. Es 
descriuran les fases de la recerca i la seva durada, les accions que es realitzaran a 
cada fase, la durada de cada acció, els recursos que s’utilitzaran en cada acció i els 
resultats que s’esperà de cadascuna de les accions. 

2.10. Índex previst per a la tesi doctoral 

Es presentarà una primera proposta d’índex de la tesi doctoral. 

2.11. Publicacions 

Es presentaran les referències de les principals publicacions realitzades pel 
doctorand/a sobre el treball de recerca defensat. Com a mínim s’haurà de presentar 
una referència d’una publicació acceptada o d’una ponència presentada o 
acceptada sobre el treball de recerca defensat. 

2.12. Referències bibliogràfiques 

Llistat d’autors i publicacions que han estat mencionades en el document o que s’han 
utilitzat per a la realització del document.  

2.13. Annex 1. Publicacions 

S’inclourà el text complet de les publicacions i ponències presentades o acceptades. 
Com a mínim s’haurà d’incloure una publicació o ponència.  
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3. Avaluació i defensa del Report d'Avançament de la 
Tesi Doctoral  

El Report d'Avançament de la Tesi Doctoral serà avaluat per dos doctors/es externs 
experts en la matèria i escollits per la Comissió de Recerca i de Doctorat, a fi que en 
determinin la viabilitat, l’adequació i la correcció. Un cop rebut l’informe dels experts 
externs, si és favorable, el doctorand/a haurà d’incloure al Report d'Avançament de la 
Tesi Doctoral els consells o les modificacions que hagin establert aquests experts 
externs. Si l’informe no és favorable, el Report d'Avançament de la Tesi Doctoral no 
podrà ser defensat. 

En el cas que l’informe sobre el Report d'Avançament de la Tesi Doctoral sigui 
favorable, es defensarà públicament davant d’un tribunal format per tres doctors/es 
experts en el camp d’estudi del Report d'Avançament de la Tesi Doctoral. Com a 
mínim dos d’ells no seran de la Universitat d’Andorra. El tribunal serà nomenat per la 
Comissió de Recerca i de Doctorat. 

La Comissió de Recerca i de Doctorat de la Universitat d'Andorra podrà fer públic el 
Report d'Avançament de la Tesi Doctoral, un cop hagi estat avalat per la Comissió de 
Recerca i de Doctorat i hagi estat tramès als revisors i als membres del tribunal. 

L’objectiu de la defensa és que el doctorand/a pugui mostrar la validesa de la recerca 
realitzada i dels resultats obtinguts, l’aportació que suposa en el camp de recerca el 
treball realitzat i el treball pendent que s’espera fer durant el darrer any (equivalent a 
temps complet) de doctorat per poder presentar la tesi doctoral.  

El doctorand/a disposarà de 20 minuts per defensar el Report d'Avançament de 
la Tesi Doctoral. El tribunal i el públic disposaran de 30 minuts addicionals per 
fer les qüestions que creguin pertinents. El doctorand/a podrà utilitzar els mitjans 
tècnics que consideri adients per a la presentació. 

El Report d'Avançament de la Tesi Doctoral podrà ser qualificat segons l’escala 
següent: 

 Apte per unanimitat 

 Apte 

 No apte 

En el cas que el Report d'Avançament de la Tesi Doctoral sigui considerat no 
favorable per part dels experts, o que el doctorand/a renunciï o no es presenti a 
la defensa del Report d'Avançament de la Tesi Doctoral, la qualificació final del 
Report d'Avançament de la Tesi Doctoral serà No apte. 
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4. Criteris de valoració del Report d'Avançament de la 
Tesi Doctoral 

4.1. Sobre el Report d'Avançament de la Tesi Doctoral 

1) Originalitat, rellevància i interès del treball de recerca 

2) Fonamentació teòrica i revisió de l’estat actual del tema de recerca 

3) Metodologia aplicada, justificació i adequació al tema de recerca 

4) Definició i assoliment d’objectius 

5) Aportacions del doctorat i rellevància dels resultats obtinguts i esperats 

6) Qualitat de les publicacions del doctorand/a 

7) Actualitat i rellevància de les referències bibliogràfiques 

4.2. Sobre la capacitat de recerca del doctorand/a 

1) Plantejament de la recerca: 

a. Articulació del procés de recerca 

b. Viabilitat 

c. Claredat 

d. Treball de recerca realitzat fins a l’actualitat 

2) Coneixement científic: 

a. Capacitat argumentativa 

b. Ús crític del coneixement 

c. Creativitat aplicada 

d. Actitud ètica amb les aportacions d’altres i les pròpies i en el 
plantejament general de la recerca 

4.3. Sobre la capacitat comunicadora del doctorand/a 

1) Escrita: presentació, organització, puntuació, redacció, cites i referències 
bibliogràfiques 

2) Oral: claredat expositiva, organització i estructura de la presentació, ús adequat 
del temps, adequació de les respostes a les qüestions plantejades, correcció 
en l’ús de recursos didàctics 


