NORMES PRÀCTIQUES DEL TERCER
CICLE D’ESTUDIS I
REGLAMENT PER A LES TESIS
DOCTORALS
(Última modificació per part del Consell Permanent el 29 de febrer del 2016 ratificat pel
Consell de Facultat el 14 de març del 2016)

I.- REQUISITS PREVIS I DURADA DEL TERCER CICLE
1. Per a poder accedir al Tercer Cicle d’Estudis, l’alumne/a haurà d’haver obtingut
una qualificació global d’un mínim de Notable 8,5 en la «Llicenciatura en
Teologia» (Màster). En el cas que la nota de tall estigui entre Notable 7 i
Notable 8,5, les Autoritats Acadèmiques de la Facultat exigiran una verificació
acadèmica, a concretar en cada situació, en la que l’alumne haurà de treure una
nota igual o superior a 8,5. Una de les formes de verificació acadèmica podrà ser
que l’alumne/a doni una lliçó pública sobre un tema proposat per la Facultat,
elegit en un camp diferent del contingut de la Tesi Doctoral, o bé, una altra
forma serà la de realitzar un examen oral o escrit sobre un conjunt de temes de
teologia proposats per les autoritats acadèmiques de la Facultat.
2. La durada del Tercer Cicle serà, almenys, de dos anys.
3. Durant els dos anys, el doctorand ha de cursar i aprovar tres cursos (7,5 ECTS) i
dos seminaris (10 ECTS) del bienni de llicenciatura oferts per la Facultat i
escollits d’acord amb el parer del director de la Tesi. Els alumnes de l’Institut
Superior de Litúrgia que hagin cursat la totalitat del bienni de llicenciatura en el
mateix Institut, donada la càrrega lectiva, tindran validats els 17,5 ECTS dels
cursos de Doctorat.
4. Pels alumnes que no han cursat la llicenciatura a la Facultat de Teologia de
Catalunya d’acord amb el Pla de Bolònia, caldrà que acreditin el coneixement de
dues llengües modernes, segons els criteris del primer i del segon cicle.
5. En el cas d’un alumne que no ha realitzat la llicència en Sagrada Escriptura, i
vulgui fer el doctorat en algun tema d’aquesta especialitat, haurà d’acreditar el
coneixement de Grec i Hebreu que s’exigeix en l’esmentada llicència.
6. Per les altres especialitats caldrà acreditar el coneixement de Llatí que s’exigeix
pel segon cicle.
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II.- ÀMBIT ACADÈMIC
7. És propi d’una Tesi doctoral aportar quelcom veritablement nou al progrés
científic en el camp objecte de recerca.
8. Les Tesis doctorals s’elaboren en l’àmbit del Departament en el qual l’alumne
ha cursat la Llicenciatura especialitzada. El canvi de Departament haurà de ser
aprovat pel Vice-Degà, havent consultat el Cap del Departament interessat.
III.- DIRECTOR
9. El director de Tesi doctoral ha de tenir el títol de doctor. Són directors habituals
de tesis doctorals els professors estables de la Facultat de Teologia de Catalunya.
Ho poden ser també els professors encarregats de curs i altres professors
vinculats a la Facultat de Teologia, amb el vist-i-plau del Degà. No podrà ser
director de Tesi un professor no vinculat a la Facultat de Teologia de Catalunya.
10. Si el contingut de la tesi ho demana, pel fet de tractar d’un tema interdisciplinari,
el doctorand, amb l’aprovació del director i del Degà, podrà sol·licitar un codirector que no pertanyi a la Facultat de Teologia de Catalunya. El doctorand es
farà càrrec de totes les despeses ocasionades que comporti aquesta opció.
IV.- INSCRIPCIÓ
11. El candidat, un cop ha contactat amb el professor-director i havent obtingut el
seu vist-i-plau, presenta a Secretaria la Preinscripció de la Tesi. En aquesta
preinscripció hi ha de constar el títol de la tesi amb una explicació del tema, de
tres a cinc ratlles, la signatura del director i l’acceptació del Vice-Degà. Amb
això la Facultat inscriu i reserva el tema. Un cop preinscrita la tesi, el tema
queda reservat durant cinc anys. Si la tesi no és presentada en el termini de cinc
anys, cal demanar ampliació de termini. Es comunicarà al Consell Permanent i al
Departament concernit el títol de la Tesi preinscrita.
12. Al cap d’un any, l’estudiant ha de fer la Inscripció de la tesi. El Dossier
d’inscripció de la tesi, signada per l’estudiant i pel director, ha d’incloure: a) el
títol de la tesi; b) la hipòtesi sobre la qual es proposa de treballar; c) la
metodologia que emprarà; d) els capítols principals de l’argument; e) una
bibliografia mínima del tema. Aquesta presentació, i especialment la distribució
dels capítols, no predetermina l’esquema final de la tesi, però aquesta ha de
respondre a les línies bàsiques del document d’inscripció.
13. El dossier d’inscripció es presenta al Cap del Departament corresponent, que
l’ha d’aprovar després de consultar el seu Departament.
14. Aprovat el dossier de la tesi pel Cap de Departament i pel Vice-Degà, la tesi
queda inscrita a Secretaria i se n’informa la persona interessada i el Consell
Permanent.
15. En els dos primers anys de doctorat, el candidat ha de pagar les taxes
corresponents. En el cas que no defensés la tesi passats cinc anys de la seva
inscripció, haurà d’abonar una taxa suplementària que tindrà una validesa de tres
anys.
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V.- PRESENTACIÓ
16. Acabada la redacció de la Tesi, elaborada d’acord amb les normes vigents i
seguint les indicacions del Llibre d’Estil de la Facultat de Teologia de
Catalunya, l’alumne en lliurarà tres exemplars a Secretaria, els quals han d’anar
avalats amb la signatura del director i, en el seu cas, també del codirector.
17. L’autorització de la tesi per a la defensa pública correspon al Degà, amb
l’avaluació prèvia per part de dos lectors, nomenats per ell mateix. Aquests dos
lectors expressaran en secret al Degà el seu vot raonat, en el termini de dos
mesos de la seva recepció de la tesi. Les possibles observacions dels lectors
seran trameses pel Degà al director, que les haurà de tenir en compte.
18. El doctorand, un cop acceptada la tesi, en lliurarà cinc exemplars a Secretaria.
L’alumne té dret a defensar la Tesi passats tres mesos des que ha lliurat aquests
exemplars.
VI.- DEFENSA I QUALIFICACIÓ
19. El tribunal en l’acte de defensa de la Tesi, format pel director i dos professors
més amb el títol de Doctor, serà presidit pel Degà o Vicedegà, o per un delegat
del Degà, i no podrà ser el director de la Tesi. Els dos professors de la defensa
de la Tesi són proposats pel Cap de Departament i nomenats pel Degà, després
de consultar el Consell Permanent. Aquests dos professors poden pertànyer al
cos docent de la nostra Facultat o d’una altra institució acadèmica.
20. En la defensa de la Tesi es dóna un màxim de 45 minuts al doctorand per a la
seva presentació i al voltant d’un quart d’hora a cada un dels membres del
tribunal per a les seves observacions i un màxim de mitja hora per a respondre a
les qüestions proposades pel tribunal. Abans de cloure l’acte, el president podrà
invitar els Doctors que es trobin presents a intervenir.
21. La Tesi doctoral té una doble qualificació, una pel treball escrit (75%), i una
segona per la defensa oral (25%). El President del tribunal modera la
deliberació, però no qualifica. Cada membre del tribunal qualifica el treball
escrit i l’acte de defensa.
22. Les qualificacions acadèmiques d’una tesi doctoral són les següents:
+ de 9,6 a 10 - Summa cum Laude
+ de 8,6 a 9,5 - Magna cum Laude
+ de 6 a 8,5

- Cum Laude Probatus

+ menys de 6 - Non Probatus
23. En cas que el tribunal posi algunes condicions al doctorand per a la publicació
de la tesi, aquestes seran formulades per escrit, deixant-ne còpia a Secretaria. El
director de la tesi és el responsable de recollir les esmenes presentades pels
membres del Tribunal, procurant que el doctorand les incorpori a la tesi. El
mateix director ha de testificar que l’estudiant ha realitzat de manera
satisfactòria aquelles condicions, signant un exemplar de la tesi degudament
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corregida. També signaran els altres membres del tribunal. La publicació total o
parcial de la tesi haurà d’ajustar-se a aquest exemplar signat.
VII.- GRATIFICACIONS
24. El director, els lectors i els membres del tribunal de la Tesi rebran la gratificació
establerta en aquesta Facultat.
25. La gratificació i totes les despeses ocasionades pel co-director aniran a càrrec
del doctorand.
VIII.- PUBLICACIÓ
26. La publicació total o parcial de la Tesi, per qualsevol dels sistemes de
reprografia aprovats per la Facultat, és exigida per a l’obtenció del títol de
doctor. Aquesta publicació se regirà d’acord amb la normativa aprovada pel
Consell Permanent i que s’especifica en document adjunt.
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NORMES PER A LA PUBLICACIÓ DE TESIS DOCTORALS
(Aprovades pel Consell Permanent el 9 de gener de 2012)
Per a la publicació total o parcial de la tesi, l’alumne s’haurà de fer càrrec de les
observacions que els membres del tribunal li facin com a condicions per a la publicació.
Aquests les hi passaran per escrit, deixant-ne còpia a Secretaria. El director de la tesi és
el responsable de recollir les esmenes presentades pels membres del Tribunal, procurant
que el doctorand les incorpori a la tesi, i ha de testificar que l’estudiant ha realitzat de
manera satisfactòria aquelles condicions, signant un exemplar de la tesi degudament
corregida. També el signaran els altres membres del tribunal. Aquestes correccions no
es faran en un document a part, sinó que s’incorporaran en un nou exemplar de la tesi
doctoral, que serà el que es guardarà a Secretaria, degudament signat per tots els
membres del tribunal. La publicació, total o parcial de la tesi, haurà d’ajustar-se a aquest
exemplar signat. En el cas que no hi hagi esmenes, els membres del tribunal podran
signar l’exemplar el mateix dia de la defensa. Només una vegada signat l’exemplar pels
membres del tribunal, aleshores el Secretari de la FTC certificarà a l’interessat la
defensa i aprovació de la tesi, requisit indispensable per a la seva publicació.
La publicació, total o parcial de la tesi, podrà tenir les modalitats següents:
1) Publicació dins la «Col·lectània Sant Pacià» de la Facultat de Teologia de
Catalunya. Per tal que pugui ser publicada dins aquesta Col·lectània, la nota
final de la tesi doctoral haurà de ser de «Summa cum laude» (9,6 a 10 punts).
L’interessat ho sol·licitarà al Secretariat de Publicacions de la Facultat,
acceptant la normativa pròpia de la Col·lectània, així com les condicions
econòmiques que li presenti l’esmentat Secretariat. A la pàg. 6 haurà de constar:
«Tesi doctoral presentada per a l’obtenció del grau de doctor», amb el «vidimus
et aprobamus...» signat pel director i els lectors de la tesi. En cas que el tribunal
hagués posat condicions per a la publicació, aquesta haurà de respondre al text
definitiu signat pel director i els lectors de la tesi.
2) Edició realitzada dins la Col·lecció de Tesis Doctorals de la Facultat de Teologia
de Catalunya: «Tesi FTC». Aquesta publicació, total o parcial, es farà d’acord
amb les normes de la Facultat de Teologia de Catalunya que s’indiquen tot
seguit. Si, a més, la tesi és publicada per una altra editorial, l’interessat haurà de
complir igualment els requisits d’aquesta Col·lecció. En la publicació en aquesta
altra editorial, l’autor només podrà emprar l’expressió «Tesi Doctoral» de la
FTC si el seu contingut correspon al text aprovat segons els requisits de la FTC.
La publicació dins la Col·lecció de Tesis Doctorals anirà totalment a càrrec de
l’interessat, que sol·licitarà a Secretaria el número assignat a la tesi. Aquest
número serà comunicat per escrit a l’interessat. La publicació dins la Col·lecció
de Tesis Doctorals es farà d’acord amb els criteris que s’esmenten a continuació:
La PUBLICACIÓ PARCIAL de la tesi s’haurà de fer segons el model que figura
en l’Annex B. Hi hauran de constar els elements següents:
- consignació de la Facultat de Teologia de Catalunya;
- «Vidimus et aprobamus...» i nº de Tesi proporcionat per Secretaria.
- Índex general de la tesi;
- Índex de la part publicada;
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- Bibliografia;
- publicació d’almenys 50 pàgines, sense comptar Introducció i
Bibliografia, seguint les indicacions del director;
- condicions editorials: ISBN, Dipòsit legal, etc.
En cas que el tribunal hagués posat condicions per a la publicació, aquesta haurà
de respondre al text definitiu signat pel director i els lectors de la tesi. El control
d’aquest requisit anirà a càrrec del director.
L’autor lliurarà a Secretaria de la Facultat 60 exemplars de la publicació parcial
de la tesi.
La PUBLICACIÓ INTEGRAL de la tesi s’haurà de fer segons el model que
figura en l’Annex A. Hi hauran de constar els elements següents:
- consignació de la FTC;
- «Vidimus et aprobamus...» i nº de tesi proporcionat per Secretaria.
- Índex, Bibliografia i text de la tesi, tal com han estat aprovats pel
tribunal;
- condicions editorials: ISBN, dipòsit legal, etc.
En cas que el tribunal hagués posat condicions per a la publicació, aquesta haurà
de respondre al text definitiu signat pel director i els lectors de la tesi. El control
d’aquest requisit anirà a càrrec del director.
L’autor lliurarà a Secretaria de la Facultat 60 exemplars de la publicació integral
de la tesi.
En ambdós casos, el llom de la coberta serà idèntic. En aquest, hi haurà de
constar:
Any ........

Nom de l’autor

i

títol de l’obra (si convé, abreujat)

Exemple:
2012

Josep Guixeras i Vilanova

LES APARICIONS DE JESÚS RESSUSCITAT
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(ANNEX A)
Mides: 24 x 17 cm.; Material de la coberta: cartolina color crema

ATENEU UNIVERSITARI SANT PACIÀ

FACULTAT DE TEOLOGIA DE CATALUNYA
[Institut Superior de Litúrgia de Barcelona]
[Institut de Teologia Fonamental]

NOM DE L’AUTOR

Títol de la tesi

TESI DOCTORAL
presentada per a l’obtenció
del grau de Doctor

BARCELONA
Any

8
(p. 3)

Títol de la tesi

(pp. 1, 2 i 4 en blanc)

9

(p. 5)

ATENEU UNIVERSITARI SANT PACIÀ

FACULTAT DE TEOLOGIA DE CATALUNYA
[Institut Superior de Litúrgia de Barcelona]
[Institut de Teologia Fonamental]

NOM DE L’AUTOR

Títol de la tesi

TESI DOCTORAL
presentada per a l’obtenció
del grau de Doctor

BARCELONA
Any

10

(p. 6)

Vidimus et approbamus ad normam Statutorum Facultatis
Barcelona, ……. de …………………………de 20…….
[la data a consignar és la del vist-i-plau del director de la tesi (signatura) a l’exemplar de mostra preparat
per a l’edició del llibre]

Director: Dr. ………………………………..................
Censors: Dr. ………………………………............ ....
Dr. ..................................................................

Tesi FTC nº: ……………….
[el número a consignar és el núm. de volum de la Col·lecció “Excerpta de Tesis Doctorals” que
correspongui]

© .... (nom de l’autor)
......... (ciutat d’edició), ....... (any)

FACULTAT DE TEOLOGIA DE CATALUNYA
Diputació, 231 - 08007 Barcelona
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(ANNEX B)
Mides: 24 x 17 cm.; Material de la coberta: cartolina color crema

ATENEU UNIVERSITARI SANT PACIÀ

FACULTAT DE TEOLOGIA DE CATALUNYA
[Institut Superior de Litúrgia de Barcelona]
[Institut de Teologia Fonamental]

NOM DE L’AUTOR

Títol de la tesi

PUBLICACIÓ PARCIAL DE LA TESI DOCTORAL
presentada per a l’obtenció
del grau de Doctor

BARCELONA
Any

12

(p. 3)

Títol de la tesi

13
(pp. 1, 2 i 4 en blanc)

14
(p. 5)

ATENEU UNIVERSITARI SANT PACIÀ

FACULTAT DE TEOLOGIA DE CATALUNYA
[Institut Superior de Litúrgia de Barcelona]
[Institut de Teologia Fonamental]

NOM DE L’AUTOR

Títol de la tesi

PUBLICACIÓ PARCIAL DE LA TESI DOCTORAL
presentada per a l’obtenció
del grau de Doctor

BARCELONA
Any

15

(p. 6)

Vidimus et approbamus ad normam Statutorum Facultatis
Barcelona, ……. de …………………………de 20…….
[la data a consignar és la del vist-i-plau del director de la tesi (signatura) a l’exemplar de mostra preparat
per a l’edició del llibre]

Director: Dr. ………………………………..................
Censors: Dr. ………………………………............ ....
Dr. ..................................................................
Tesi FTC nº: ……………….
[el número a consignar és el núm. de volum de la Col·lecció “Excerpta de Tesis Doctorals” que
correspongui]

© .... (nom de l’autor)
......... (ciutat d’edició), ....... (any)

FACULTAT DE TEOLOGIA DE CATALUNYA
Diputació, 231 - 08007 Barcelona

