CRITERIS DE QUALITAT PER A LES TESIS DOCTORALS PER COMPENDI EN LA FACULTAT
DE FILOSOFIA I LLETRES DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT

MODIFICACIÓ DELS CRITERIS DE QUALITAT PER A LES TESIS
DOCTORALS PER COMPENDI DE PUBLICACIONS EN LA FACULTAT DE
FILOSOFIA I LLETRES DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT.

Acord de la Comissió Acadèmica. 22 de gener de 2020.

El Reglament de règim intern de l'Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant
(EDUA), modificat en Consell de Govern de 26 d’abril de 2018 (BOUA 26 d’abril de
2018), estableix en el seu Annex I els requisits que han de reunir els treballs presentats
com a part d'una Tesi doctoral realitzada per Compendi de Publicacions.
En l'àmbit de “Arts i Humanitats”, al qual pertany el Programa de doctorat en
Filosofia i Lletres, la relació de bases de dades de referència que poden ser preses en
consideració per a valorar la qualitat de les aportacions conclou amb un ambigu “etc.”,
la qual cosa es presta a incloure en aquesta sèrie qualsevol base de dades i pot donar lloc
a presentar com a part d'una Tesi per compendi alguns treballs apareguts en llocs de
rigor científic qüestionable.
Atès que la presència d'aqueixa expressió “etc.” és contrària a la fixació de la
normativa pròpia d'un Butlletí oficial, en la primavera de 2019 la Comissió de Doctorat
del programa en Filosofia i Lletres va sol·licitar verbalment a la direcció d'EDUA que
se li permetera introduir nous criteris de qualitat per a garantir el rigor de les tesis
presentades en aquesta modalitat.
Aquesta petició es va materialitzar en una nova modificació del Reglament de
règim intern de l'Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant en junta de govern de 20
de juliol de 2019 (BOUA de la mateixa data), on, respecte a la “Tesi doctoral per
compendi de publicacions” es diu el següent:
“Per a la presentació i defensa d'una tesi per compendi de publicacions,
s'estableixen els següents requisits mínims, amb independència dels previstos en els
Programes de Doctorat corresponents”.
A l'empara d'aqueixa autorització, en la reunió del passat 22 de gener de 2020, la
Comissió acadèmica del programa de doctorat en Filosofia i Lletres va acordar establir
els següents criteris de qualitat addicionals respecte als que s’estableixen de manera
general per l'EDUA per a tota la Universitat d'Alacant:
NORMATIVA GENERAL:

L'estructura formal de la tesi per compendi de publicacions serà la següent:
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Una secció inicial que continga síntesi, en una de les dues llengües oficials
d'aquesta Comunicada Autònoma, en la qual es presenten els objectius, hipòtesis, els
treballs presentats i es justifique la unitat temàtica. Aquesta síntesi (juntament amb les
conclusions que formen part de l'última secció), tindrà una extensió mínima de 5.000
paraules i ha d'incorporar un resum global dels resultats obtinguts, de la discussió
d'aquests resultats i de les conclusions finals, havent de donar una idea precisa del
contingut de la tesi.
CRITERIS ADDICIONALS DE QUALITAT:

“En la secció inicial, després de la síntesi corresponent, s'inclourà un estudi
preliminar en el qual s'adonarà dels antecedents i estat de la qüestió sobre el tema
proposat, s'exposarà la metodologia de treball aplicada en la investigació i la informació
contextual que es considere oportuna i es justificarà la rellevància de la investigació.
L'extensió mínima d'aquest estudi serà de 25.000 paraules i per a la llengua de redacció
s'aplicarà l'Article 15, apartat 4, del Reglament de règim intern de l'Escola de Doctorat
pel qual s'estableixen els requisits per a la presentació de Tesis Doctorals en una altra
llengua diferent a les de la Comunitat Autònoma”.
NORMATIVA GENERAL:

La segona secció ha de contenir els articles, llibre o capítols de llibre publicats o
acceptats, sota el títol de “Treballs publicats” o “Treballs publicats o acceptats”, en el
seu cas. Cadascun dels treballs publicats serà un capítol diferenciat, amb un dels 2
formats següents:
La versió íntegra publicada o acceptada dels articles, llibre o capítols o llibre,
incloent la referència bibliogràfica completa d'aquest.
La primera pàgina de la versió publicada (en el seu cas), incloent la referència
bibliogràfica completa i una versió maquetada amb format diferent al de la publicació.
CRITERIS ADDICIONALS DE QUALITAT:

“Als tres treballs com mínim ja exigits per la Universitat d'Alacant (BOUA de
26 d'abril de 2018) s'afigen dos treballs més a l'empara de la modificació legal ja citada
(BOUA de 20 de juliol de 2019). Aqueixos dos treballs seran d'autoria única de la
doctoranda o el doctorand o bé d'autoria compartida, però en aqueix cas la doctorant o
el doctorand haurà d'aparèixer com a primer signant”.
“Aquests dos treballs hauran de complir els següents requisits de qualitat: en el
cas dels articles, estar indexats en la WEB US SCIENCE, SCOPUS o ERIH PLUS i, en
el cas de llibres i capítols de llibre, que les editorials corresponents figuren en posicions
destaques del seu àmbit científic en la relació dels Scholarly Publishers Indicators (SPI)
i/o tinguen el segell de qualitat en edició acadèmica CEA-APQ. Per a la valoració en els
respectius índexs o segells de qualitat es tindrà en compte l'any en què ha sigut publicat
el treball”.
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Scopus: https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60010844
SPI: http://ilia.cchs.csic.es/SPI/
CEA_APQ: http://www.selloceaapq.es
NORMATIVA GENERAL:

En el cas que la tesi continga resultats no publicats, aquests formarien part d'una
tercera secció de la tesi sota el títol de “Altres treballs”.
L'última secció de la tesi estaria formada per les conclusions d'aquesta.
CRITERIS ADDICIONALS DE QUALITAT:

“Les conclusions hauran de contemplar l'aportació real que els treballs presentats
suposen per a l'avanç de la disciplina corresponent i valoració dels assoliments
aconseguits pels treballs presentats”.

Alacant, 31 de gener de 2020
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Coordinador acadèmic del programa de
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