
 

Tesis doctorals 
La tesi doctoral és un treball de recerca original sobre una matèria relacionada amb el camp científic, 
tècnic o artístic del programa de doctorat. 

Com trobar-les al catàleg de la UAB? 
Al catàleg de la UAB podeu fer cerques per paraula clau a la pestanya “Paraula”. Combineu l’autor, matèria 
o títol que us interessa tot afegint “tesi doctoral”, o bé seleccionant “tesi, tfc, pfc” o (“tesi e, tfc e, pfc e” per 
les tesis en format digital) al limitador de tipus de material.  
 
Per exemple per buscar tesis sobre finances: 
 

 
 
Podeu obtenir les tesis doctorals de les diferents facultats o escoles de la Universitat Autònoma. Per 
exemple la cerca per trobar les tesis doctorals de la Facultat de Dret seria: 
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Si el document és en paper o microfitxa fixeu-vos, de l’exemplar que us interessa, a quina biblioteca tenen el 
document i el topogràfic per poder localitzar-lo. 
 
Recordeu que aquestes tesis no es poden deixar en préstec, ni fer fotocòpies sense el permís exprés de 
l’autor. 

 
On trobar-les en format digital? 
Espanya – Text complet 
 
TDX Tesis Doctorals en Xarxa (www.tdx.cat/): tesis doctorals a text complet en format digital llegides 
principalment a les universitats catalanes però també a altres comunitats autònomes. Podeu fer consultes 
per autor, títol i director de la tesi, universitat, matèria i data de defensa. 
 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (www.cervantesvirtual.com/tesis/): recull de les tesis doctorals en o 
sobre llengües hispàniques defensades arreu del món. Permet la consulta per índex alfabètic d’autor, títol i 
universitat. Inclou descripció i text complet.  
 
Dialnet (dialnet.unirioja.es/tesis): base de dades de tesis doctorals de les prop de 40 universitats espanyoles 
(incloses les de TDX). Permet la cerca per autor, títol i àrea de coneixement. Inclou la descripció i l’accés al 
text complet.  
 

Espanya – Referencials  
 
Teseo (www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do): base de dades del Ministerio de Educación 
que inclou les tesis doctorals llegides i aprovades a les universitats espanyoles des de 1976. Permet la 
cerca per autor, universitat, departament, director, matèria i resum. Inclou la descripció bibliogràfica i el 
resum.  
 

Internacionals – Referencials 
 
OATD: Open Access Theses and Dissertations (oatd.org): metacercador de tesis doctorals en accés obert. 
Recull les metadades de les tesis dipositades en més de 800 universitats, centres d’ensenyament superior i 
institucions de recerca. Indexa més de 1,6 milions de tesis. Si el text complet està disponible a Internet 
apareix també l’enllaç. 
 
ProQuest Dissertations & Theses Database (cataleg.uab.cat/record=b1692064~S1*cat): base de dades de 
citacions amb resum de tesis i treballs d’investigació d’àmbit internacional a partir de 1988; tot i que 
s’inclouen tesis des de 1861, els primers anys fins 1987 només cobreixen Estats Units d’Amèrica. La 
consulta es pot fer per diferents camps: autor, matèria, universitat, director de tesi... Inclou descripció 
bibliogràfica i resum. Accés restringit UAB. 
 
Redial - Tesis europeas sobre America Latina (www.red-redial.net/bibliografia-documento-tesis.html): base 
de dades de tesis doctorals de temàtica llatinoamericana llegides a universitats europees. Inclou referències 
bibliogràfiques de tesis a partir de 1980. Si el text complet està disponible a Internet, apareix també l’enllaç, i 
amb l’opció “Biblioteca virtual” es pot limitar limitar la cerca als documents a text complet. 
 

Internacionals – Text complet 
 
MIT Theses (dspace.mit.edu/handle/1721.1/7582): tesis del Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
disponibles en línia. Recull el text complet de més de 40.000 tesis des de principis de 1800. Permet cercar 
per data, autor, títol i matèries.  
 
DART . Europe E-theses portal (www.dart-europe.eu/basic-search.php): projecte del qual formen part 
biblioteques de recerca i consorcis bibliotecaris (entre ells el CBUC) i que té per objectiu oferir en un únic 
portal l’accés a les tesis doctorals europees. 
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NDLTD - Networked Digital Library of Theses and Dissertation  
(thumper.vtls.com:6090/search/advanced?theme=NDLTD): base de dades que inclou tesis doctorals, 
projectes fi de carrera i tesines en format digital. Permet la cerca conjunta al fons de centres de tot el món i 
accés lliure al text complet. La consulta es pot fer, entre d’altres, per autor, títol i tipus de document. TDX en 
forma part. 
 
TEL (Thèses-en-Ligne) (tel.archives-ouvertes.fr/): projecte desenvolupat pel Centre pour la Communication 
Scientifique Directe del CNRS amb l’objectiu de promoure l’arxiu de les tesis doctorals per part dels propis 
autors. Inclou tesis de tot el món, la majoria, però, són franceses. 
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