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PER COMPENDI DE PUBLICACIONS
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UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
INDEX
PART I. MARC TEÒRIC DE LA INVESTIGACIÓ
Es tracta ací de lligar el conjunt de treballs publicats en un sol objecte d’estudi. Ha de quedar ben
clar quin és el denominador comú que puga permetre embastar el treball realitzat en un tot.
I.1. Introducció
I.2. Conceptes desenvolupats i estat de l’art.
I.3. Teories explicatives o paradigmes que col·laboren en la conceptualització de l’objecte
d’investigació.

PART II. OBJECTE, OBJETIUS / HIPOTESIS D’INVESTIGACIÓ
Fent un repàs a través del conjunt de publicacions, s’han de recollir les preguntes d’investigació,
els objectius generals i específics i les hipòtesis implícites o explícites.

PART III. ARTICLES PUBLICATS (només els que estan acceptats per a la seva publicació
amb certificat acreditatiu de la revista / editorial o ja publicats). No s’admeten els
documents que encara estan en procediment d’avaluació.
Almenys 3 publicacions segons es descriu a:
https://www.uv.es/uvweb/doctorado-ciencias-sociales/es/programa-doctorado/tesiscompendio-1286064837675.html
Publicació 1: Títol i referencia de citació segons normes APA 6 amb DOI. Descripció de la
revista /editorial a la bases de dades JCR / Scopus / Scholar Publisher Index , Quartil on hi apareix
i dades de citació (número de cites).
Ha de respondre a aquesta estructura:
S’hi ha d’incloure la primera pàgina de la versió publicada (autors inclosos).
S’hi ha d’introduir l’article/capítol sencer amb les referències bibliogràfiques.
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Publicació 2: Títol i referencia de citació segons normes APA 6 amb DOI. Descripció de la
revista /editorial a la bases de dades JCR / Scopus / Scholar Publisher Index , Quartil on hi apareix
i dades de citació (número de cites)
Ha de respondre a aquesta estructura:
S’hi ha d’incloure la primera pàgina de la versió publicada (autors inclosos).
S’hi ha d’introduir l’article/capítol sencer amb les referències bibliogràfiques.

Publicació 3: Títol i referencia de citació segons normes APA 6 amb DOI. Descripció de la
revista /editorial a la bases de dades JCR / Scopus / Scholar Publisher Index , Quartil on hi apareix
i dades de citació (número de cites)
Ha de respondre a aquesta estructura:
S’hi ha d’incloure la primera pàgina de la versió publicada (autors inclosos).
S’hi ha d’introduir l’article/capítol sencer amb les referències bibliogràfiques.

I successivament, les que es desitgen presentar addicionalment i que complisquen amb els
requisits assenyalats anteriorment

PART IV DISCUSSIÓ – CONCLUSIONS
Ací s’hi ha de recollir les conclusions parcials de cada publicació i les conclusions generals.
IV.1. Resultats de l’estudi i la seva discussió al si de la literatura científica.
IV.2. Principals aportacions originals que deixa el treball.
IV.3. Futures línies d’investigació.
IV.4. Possibles aplicacions per a la pràctica professional i la transferència de coneixement.

PART V. REFERÈNCIES.
Cal incloure les referències emprades en les parts I, II i IV que figuren en l’estructura d’aquest
document.
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ANEXES:
Qüestionaris implementats
Tècniques qualitatives emprades
Guió d’Entrevistes i tot el material metodològic que envolta el treball desenvolupat pel
doctorand/a, i que potser d’interès per a identificar el treball de camp realitzat i els resultats
aconseguits.

La Comissió de Doctorat del Programa en Ciències Socials
València, 30 d’Abril de 2019
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