
 
 

 
 

GUIA PER A LA PRESENTACIÓ  

DE LA TESI DOCTORAL 

IDIOMA 

La tesi podrà ser desenvolupada i, si escau, defensada, tant en les llengües cooficials de la 

Comunitat Valenciana, com en l'idioma habitual per a la comunicació científica en el propi camp de 

coneixement. En aquest últim cas, caldrà sol·licitar l'autorització a la Comissió Assessora de 

Doctorat. A més, la tesi haurà de contenir, en un dels idiomes cooficials de la Comunitat Valenciana, 

una introducció general, un resum dels resultats obtinguts i les conclusions. L'extensió no serà 

inferior a 5.000 paraules. 

FORMAT/SUPORT 
Amb caràcter general, el format i suport de l'exemplar de la tesi dipositada per a ser valorada 
consistirà en: 

a) Suport paper: preferentment A4, segons norma UNE 10111 (DIN4) i enquadernació amb 
la coberta en tapa blana. 
b) Suport electrònic: format PDF. 

Tots dos formats hauran de respectar les indicacions generals d'idioma, redacció i estructura 
formal. 

ESTRUCTURA FORMAL 
La portada serà en fons blanc i peu de pàgina i emmarcat del títol en taronja. La denominació tècnica 

internacional del color taronja corporatiu de la UA és PANTONE 166 C:0 %-M:65 %-I:100 %-K: 0 % 

– PORTADA. Contindrà: 
– TESI DOCTORAL 
– Mes i any de la lectura 
– Nom del doctorand o doctoranda 
– Títol de la tesi 
– En cas que la tesi conste de més d'un tom s'indicarà el número de tom i el total de toms (TOM 1 

DE 3, TOM 2 DE 3, TOM 3 DE 3). 
– Universitat d'Alacant 

 
– PRIMERA PÀGINA. Contindrà: 

– Escut de la Universitat d'Alacant 



 
 

 
 

– Nom del departament/institut on s’ha elaborat la tesi (si escau), seguit del nom de la 
facultat/escola a la qual està adscrit. 

– Nom de les entitats, institucions, òrgans en els quals la tesi s'ha desenvolupat (per 
exemple, tesi en cotutela, en col·laboració amb empreses, etc.). 

– Títol de la tesi. 
– En cas que la tesi conste de més d'un tom s'indicarà el número de tom i el total de toms (TOM 1 

DE 3, TOM 2 DE 3, TOM 3 DE 3). 
– Nom i dos cognoms de l'autor o autora. 
– Nom del programa de doctorat. 
– La llegenda següent:  
 

Tesi presentada per a aspirar al grau de  
DOCTOR O DOCTORA PER LA UNIVERSITAT D'ALACANT 

 
– Si, a més, s'aspira a la menció de doctor o doctora internacional, caldrà la llegenda 
següent: 

MENCIÓ DE DOCTOR O DOCTORA INTERNACIONAL 
 

– Nom i dos cognoms del professorat director del treball amb la seua qualificació 
professional 
 

La tesi doctoral contindrà necessàriament un índex i les conclusions. Així mateix, en el cas que haja 
rebut finançament se n’haurà d’incloure una referència. 
 
Els exemplars de la tesi en format LLIURE hauran de contenir en el LLOM les dades següents: 
 

NOM I COGNOMS DE L'AUTOR 
 

TESI DOCTORAL 
 

ANY 
 

UNIVERSITAT D'ALACANT 
(O LOGO) 

 
En el cas que la tesi conste de més d'un tom es posarà el número de tom corresponent (1,2,3…). 
 

EXEMPLES 
 
PORTADA I LLOM (vegeu exemple ací) 

https://edua.ua.es/va/documentos/secretaria/tesi-doctoral/model-portada-tesi.pdf


 
 

 
 

 
  



 
 

 
 

PRIMERA PÀGINA 
 
 
 
 

 
ACÍ NOM DEPARTAMENT/INSTITUT 

 
ACÍ NOM FACULTAT 

 
 
 
 

ACÍ VA EL TÍTOL DE LA TESI DOCTORAL 
 
 
 
 
 

ACÍ NOM DEL DOCTORAND O DOCTORANDA 
 
 

Tesi presentada per a aspirar al grau de 
DOCTOR/DOCTORA PER LA UNIVERSITAT D'ALACANT 

 
MENCIÓ DE DOCTOR/DOCTORA INTERNACIONAL 

 
ACÍ NOM PROGRAMA DOCTORAT 

 
 

Dirigida per: 
ACÍ NOM DEL PROFESSORAT DIRECTOR DE LA TESI 

 
 
 
 

EN CAS DE FINANÇAMENT: ACÍ VINDRIA EL TEXT EXPLICATIU 
 


