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PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL DE GOVERN PER A L’APROVACIÓ 
DE LA NORMATIVA ACADÈMICA DELS ESTUDIS DE DOCTORAT  
 
 
ANTECEDENTS 
 
1.- Que per acord del Consell de Govern núm. 106/2009 de data 26 de maig de 2009 es va 
aprovar la Normativa d’organització acadèmica i de gestió dels estudis de doctorat.  
 
2.- Que amb data 13 de juliol, escoltada la Comissió de Docència i la Comissió de 
Recerca del Consell de Govern, la Comissió de Doctorat, fent ús de les seves 
competències, va aprovar la proposta de Normativa acadèmica dels estudis de doctorat 
que s’acompanya com a Annex núm. 1.   
 
3.- Que aquesta normativa serà de total aplicació quan els programes de doctorat 
estiguin verificats d’acord amb el Reial Decret 99/2011. 
En tot cas, a partir de l’11 de febrer de 2012, i per a tots els programes de doctorat, el  
capítol III regulador del tribunal, defensa i avaluació de tesi, substituirà el previst per 
aquestes matèries a la normativa aprovada per acord del Consell de Govern núm. 
106/2009.  
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 108 dels  Estatuts de la UPC, preveu que és competència de la Comissió de 
Doctorat, entre d’altres, elaborar el reglament  d’estudis de doctorat, que s’ha de  
presentar al Consell de Govern perquè l’aprovi. 
 
En virtut del que precedeix, el rector de la UPC formula la següent 
 
 
PROPOSTA D’ACORD. 
 
Aprovar la Normativa Acadèmica dels estudis de doctorat de la UPC, amb els efectes que 
es detallen a l’expositiu 3. 
 
 
Barcelona, juliol de 2011 
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Capítol I. Disposicions generals  
El conjunt de normes definides en aquest document són aplicables als ensenyaments 
universitaris de doctorat implantats a la UPC i verificats, d'acord amb l'ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials definida pel Reial Decret 99/2011. 

A partir de l’onze de febrer de 2012 s’aplicarà, per a tots els doctorands i doctorandes 
d’anteriors regulacions, l’apartat corresponent a tribunal, defensa i avaluació de tesi.  

1 Definició de conceptes 
• Ensenyaments de doctorat 
Formació universitària oficial que té com a finalitat l'adquisició de les competències i 
habilitats relacionades amb la investigació científica de qualitat. 

• Competències i habilitats relacionades amb la investigació 
Segons el Rd 99/2011 els estudis de doctorat han de garantir, com a mínim, l'adquisició per 
part del doctorand de les competències bàsiques següents, així com les altres que figurin en 
el Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior: 

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca 
relacionats amb el camp esmentat. 

b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés 
substancial de recerca o creació. 

c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una 
recerca original. 

d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes. 

e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en 
relació amb els seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva 
comunitat científica internacional. 

f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, 
tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement. 

Així mateix l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional 
en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors 
han adquirit, almenys, les següents capacitats i destreses personals per a: 

a) Desenvolupar-se en contextos en què hi ha poca informació específica. 

b) Trobar les preguntes clau que són necessàries respondre per a resoldre un problema 
complex. 

c) Dissenyar, crear, dur a terme i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de 
coneixement. 

d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o 
multidisciplinari. 

e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació 
limitada. 

f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions. 
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• Comissió de doctorat de la UPC 
Òrgan competent en temes propis dels estudis de doctorat. Resol quaselvol incidència 
relacionada amb aquests estudis.  
 
• Programa de doctorat 
Conjunt d'activitats que condueixen a l'adquisició de les competències i habilitats 
necessàries per a l'obtenció del títol de Doctor. 

• Doctorand 
Investigador en formació que ha acreditat tenir els requisits d'accés establerts, ha estat 
admès i està matriculat en un programa de doctorat. 

• Oficina de Doctorat 
Unitat tècnica de gestió dels estudis de doctorat a la UPC. 

• Unitat Promotora 
Departament, centre o institut de recerca de la Universitat que organitza i desenvolupa un 
programa de doctorat. 

• Unitat Gestora Administrativa 
Unitat que té descentralitzats els processos administratius associats als estudis de doctorat 
(admissió, matrícula, dipòsit de tesis i sol·licitud de títol). 

• Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat 
Òrgan responsable vinculat a cada Programa de Doctorat que és el responsable de la seva 
definició, actualització, qualitat i coordinació, i també del progrés de la recerca, de la 
formació i de l'autorització de la presentació de la tesi de cada doctorand del Programa de 
Doctorat. 

• Tutor 
És la primera persona amb qui el doctorand o doctoranda té contacte un cop admès al 
programa de doctorat. El tutor s’encarrega de coordinar la interacció posterior a l’admissió 
entre el doctorand i la Comissió Acadèmica del Programa. 

• Director de tesi 
És el màxim responsable en la conducció i supervisió del conjunt de les tasques de recerca 
del doctorand. S’inclou també la formació del doctorand o doctoranda en competències 
transversals. Un cop s’assigna un director o director de tesi aquest assumeix el paper de 
tutor del doctorand o doctoranda. 

• Ponent 
Personal Docent i Investigador de la Universitat, amb experiència investigadora acreditada, 
que avala la idoneïtat del director quan aquest és extern a la UPC. En el cas de programes 
de doctorat interuniversitaris, s'assignarà un ponent quan el director de la tesi sigui extern 
a les universitats participants en el programa de doctorat. 

• Experiència investigadora acreditada 
Es considera que una persona té experiència investigadora acreditada si compleix alguna de 
les condicions següents: 

 Haver dirigit una tesi doctoral llegida en els últims 5 anys  

 Tenir un tram de recerca viu (obtingut en els últims 7 anys). 

 Actuar o haver actuat en els darrers 5 anys com a investigador o investigadora 
principal en un projecte finançat per una institució pública externa, atorgat en 
règim competitiu.  
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• Document d'Activitats del Doctorand 
Registre individualitzat de les activitats realitzades pel doctorand, revisat pel tutor i el 
director de tesi, i avaluat per la Comissió Acadèmica del Programa. 

• Tutoria  
Seguiment i supervisió del progrés acadèmic dels investigadors en formació. Aquest progrés 
s'avalua anualment de manera incremental. 

• Pla de recerca 
Treball que ha de realitzar el doctorand abans de la finalització del primer curs i que serà 
avaluat anualment. Ha d'incloure com a mínim la metodologia a utilitzar i els objectius a 
aconseguir, així com els mitjans i la planificació temporal necessaris.  

• Dies lectius 
Als efectes d'aquesta normativa, són lectius tots els dies laborables menys el període 
comprès entre l'1 i el 31 d'agost, així com els dies fixats com a festius dins del calendari 
laboral aprovat pels òrgans de govern. 
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Capítol II. Estudis de doctorat 

1 Estructura dels estudis 

1.1 Organització 

Els estudis de doctorat s'organitzen en programes que finalitzen amb l'elaboració i defensa 
d'una tesi doctoral. 

Els programes de doctorat poden incloure tant formació transversal com formació 
investigadora específica de cada programa de doctorat, que podrà o no estar estructurada 
en ECTS. No obstant la formació principal del doctorand i doctoranda és en recerca. 

La formació cursada pel doctorand quedarà recollida en el Document d'Activitats de 
Doctorand. 

1.2 Durada  

La durada màxima dels estudis de doctorat a temps complet és de 3 anys, des de l'admissió 
fins a la defensa de la tesi. La Comissió Acadèmica del Programa pot autoritzar 1 any de 
pròrroga i 1 any de pròrroga extraordinària, d'acord amb les condicions que s'hagin 
establert en el programa. Prèvia autorització de la Comissió Acadèmica del Programa, es pot 
cursar el doctorat a temps parcial, en aquest cas la durada màxima és de 5 anys, des de 
l'admissió fins a la defensa de la tesi. La Comissió Acadèmica del Programa pot autoritzar 2 
anys de pròrroga i 1 any de pròrroga extraordinària, d'acord amb les condicions que s'hagin 
establert en el programa. 

Només serà possible sol·licitar el canvi de dedicació completa o parcial, en un sentit o en un 
altre, una vegada durant tots els estudis de doctorat. 

No es comptabilitzaran les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per 
la normativa vigent. 

La Comissió Acadèmica del Programa pot autoritzar la baixa temporal en el programa per un 
any, ampliable un any més. En tot cas, caldrà acreditar la concurrència de causes 
justificades, que s'hauran d'acreditar documentalment (estades de recerca, motius 
professionals, entre d'altres). 

En cas de no complir amb els terminis indicats en aquest apartat, el doctorand o doctoranda 
quedarà desvinculat de manera definitiva del programa de doctorat. 

2 Accés 
D’acord amb el Reial Decret 99/2011, per accedir als estudis de doctorat cal tenir el títol 
oficial espanyol de Grau (o equivalent) i el de Màster Universitari. 

Tanmateix, hi podran accedir aquells que es trobin en algun d'aquests altres supòsits: 

a)  Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol, o d'un altre país integrant de 
l'Espai Europeu d'Educació Superior, que habiliti per a l'accés a màster d'acord amb el que 
estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, i haver superat un mínim 
de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60, 
han de ser de nivell de màster1

                                         
1 Les enginyeries superiors i les arquitectures superiors no es consideren a efectes d'accés 
al doctorat com a nivell de màster. 

. 
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b)  Estar en possessió d'un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, 
conforme a normes de dret comunitari, sigui d'almenys 300 crèdits ECTS. Aquests titulats 
han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació llevat que el pla 
d'estudis del corresponent títol de grau inclogui crèdits de formació en recerca, equivalents 
en valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster. 

c)  Els titulats universitaris que, amb la prèvia obtenció de plaça en formació en la 
corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb 
avaluació positiva almenys dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol 
oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut. 

d)  Estar en possessió d'un títol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers, sense 
necessitat de la seva homologació, amb la prèvia comprovació de la universitat que aquest 
acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari 
i que faculta en el país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta 
admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió 
l'interessat ni el seu reconeixement a altres efectes que el de l'accés a ensenyaments de 
doctorat.  

e)  Estar en possessió d'un altre títol espanyol de doctor obtingut conforme a anteriors 
ordenacions universitàries. 

3 Admissió 
Per poder cursar ensenyaments de doctorat en un programa és imprescindible que la 
Comissió Acadèmica del Programa admeti el doctorand o doctoranda.  

Per aconseguir l'admissió, l'estudiant o estudianta s'ha d'adreçar a la Comissió Acadèmica 
del Programa i sol·licitar-la d'acord amb el procediment que s'estableix en cada programa. 

La Comissió Acadèmica del Programa pot establir requisits addicionals als de l’accés per a 
l'admissió d'estudiants en el seu programa, inclosa la superació de proves específiques. 

3.1 Complements de formació 

La Comissió Acadèmica del Programa pot exigir superar complements de formació 
específics. En el cas que així sigui, farà un seguiment dels complements de formació cursats 
i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.  

Els complements poden ser de formació investigadora o de formació transversal però mai 
podrà exigir-se al doctorand o doctoranda la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 
ECTS. 

Tenint en compte el Document d'Activitats del Doctorand, la Comissió Acadèmica del 
Programa pot proposar mesures complementàries a les que estableix aquesta normativa 
que condueixin a la desvinculació dels doctorandes i doctorands que no assoleixin els criteris 
establerts. 

4 Matrícula  

4.1 Matrícula 

Els doctorands admesos al programa de doctorat, inclosos els que estan fent complements 
de formació, s'han de matricular anualment, fins a la lectura de la tesi, en concepte de 
tutoria (a no ser que es trobin en un dels casos de baixa contemplats a II.1.2). 
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Aquells doctorands i doctorandes que venen a la Universitat a fer estades de recerca s'han 
de matricular com a estudiants visitants en el curs acadèmic corresponent.  

La sol·licitud de matrícula s'ha d'adreçar, conjuntament amb la documentació acreditativa, 
(si escau), a la unitat gestora administrativa, d'acord amb el procediment i el calendari 
establerts. Aquest tràmit també pot portar-se a terme per Internet des del web de l'Oficina 
de Doctorat (e-secretaria). 

Qualsevol sol·licitud de matrícula fora dels terminis establerts i de modificació de matrícules 
ja formalitzades, haurà d'anar acompanyada d'una justificació per part del doctorand o 
doctoranda. Un cop analitzada la documentació, la comissió acadèmica del programa pot 
autoritzar o denegar la sol·licitud.  

La matrícula no es considera de ple dret fins que no s'ha pagat íntegrament. Si no es 
formalitza la matrícula algun any, el doctorand o doctoranda ha de satisfer l'import 
corresponent amb caràcter retroactiu. La manca de matrícula de la tutoria de tesi durant 
dos cursos acadèmics seguits implica la desvinculació definitiva del programa de doctorat. 

4.2 Pagament 
La Generalitat de Catalunya fixa i aprova anualment el preu dels serveis acadèmics a les 
universitats públiques catalanes. 

D'acord amb el que s'estableix en el Decret de la Generalitat, pel qual es fixen els preus 
dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de 
Catalunya, la manca de pagament de la matrícula o d'algun dels seus fraccionaments en els 
terminis i condicions que estableix la UPC, dóna lloc a la suspensió temporal dels drets de 
l'alumne/a fins a la finalització del curs acadèmic i arribat aquest termini la suspensió 
esdevindrà definitiva . Si s'escau, es procedirà a l'anul·lació de la matrícula i dels efectes 
que aquesta hagi produït sense dret a cap reintegrament, a excepció dels casos que, 
d'acord amb els criteris de gestió establerts al Pressupost de la UPC, es consideren 
justificats degudament tant pel que fa al termini com a la forma. 

La UPC exigeix el pagament de les quantitats pendents per matrícules de cursos acadèmics 
anteriors com a condició prèvia de matrícula. 

4.3 Assegurança escolar 

Els doctorands i doctorandes que no poden gaudir dels beneficis de l'assegurança escolar, 
pel fet de tenir una edat superior a la màxima exigida (28 anys) o pel fet de ser d'origen 
estranger, si no disposen de cap cobertura sanitària, poden formalitzar i renovar cada curs 
acadèmic una pòlissa d'assegurances voluntària que cobreixi com a mínim els possibles riscs 
d'accident. 

4.4 Renúncia a la matrícula 

Els estudiants de nou ingrés poden sol·licitar la renúncia total sempre que ho sol·licitin en el 
termini de 2 mesos des de l'inici del curs. Fora del període esmentat i en casos degudament  
justificats també podran presentar renúncies. Només en cas de malaltia greu o accident 
degudament justificada és retornarà l'import. La sol·licitud s'haurà de presentar a la Unitat 
gestora administrativa. 
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5 Supervisió i seguiment 

5.1 Tutor 
La Comissió Acadèmica del Programa assigna un tutor a cada doctorand admès al programa 
que coordinarà la interacció entre el doctorand i la Comissió Acadèmica del Programa. 

El tutor ha de ser un doctor amb experiència investigadora acreditada i ha d'estar vinculat a 
la unitat bàsica que organitza el programa. 

La Comissió Acadèmica del Programa, escoltat el doctorand, pot assignar un nou tutor en 
qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que concorrin causes 
justificades.  

5.2 Director de tesi 
La Comissió Acadèmica del Programa assignarà un director de tesi a cada doctorand en un 
termini màxim de sis mesos des de la primera matrícula. En aquest moment, se signarà el 
Document de compromís entre el doctorand i el director/s de tesi (membre/s de la UPC). 
Per defecte el director assumirà les funcions del tutor.  

 

El director de tesi és el màxim responsable de la coherència i idoneïtat de la formació en 
recerca i en competències transversals del doctorand. Per norma general, el director o 
directora de la tesi serà un professor o professora o un investigador o investigadora 
membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor i experiència 
investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats 
vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la 
UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents.  
 

Les investigadores i investigadors a qui, per raó de la seva relació contractual o entitat 
d'adscripció, no els siguin aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu 
de la Comissió de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a 
investigador o investigadora amb recerca acreditada. 
 
Excepcionalment i de manera justificada, la comissió acadèmica del programa de doctorat 
pot aprovar la designació d'un doctor expert o doctora experta de fora de la Universitat com 
a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia  de la Comissió de Doctorat de 
la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada 
de la UPC, que actua com a ponent. 

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquin i la Comissió Acadèmica del Programa ho 
autoritza hi podrà haver un codirector de tesi, per exemple: 

 Director novell, és a dir sense experiència investigadora acreditada, i amb un 
director experimentat. 

 Tesi interdisciplinària. 

 Programes de col·laboració. 

 Programes internacionals. 

 Investigadors que han assumit tasques de gestió 

 Investigadors que han cursat baixa o han sol·licitat una excedència temporal 

 Altres casos particulars a valorar 
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El codirector de la tesi doctoral té les mateixes competències que el director. En qualsevol 
cas, el nombre de directors d’una tesi doctoral no podrà ser superior a dos. 

5.2.1 Document de compromís 

Un cop el doctorand o doctoranda tingui assignat un director de tesi, s'establirà un 
compromís documental, signat pel vicerector o vicerectora amb competències en els estudis 
de doctorat a la Universitat, el doctorand, i el director, que inclourà un procediment de 
resolució de conflictes i contemplarà aspectes de drets de propietat intel·lectual o industrial i 
de confidencialitat. 

5.3 Document d'Activitats del Doctorand 

Després de la primera matrícula cada estudiant generarà i mantindrà un Document 
d'Activitats del Doctorand, on figuraran totes les activitats relacionades amb la seva vida 
acadèmica, com ara:  

 Document de compromís 

 Formació investigadora específica 

 Formació transversal 

 Pla de recerca 

 Canvis de tutor o director 

 Informes de tutor i director 

 Informes de la Comissió Acadèmica del Programa 

 Convenis 

 Estades 

 Ajuts o beques 

 Participació en congressos, seminaris,de la UPC o de fora de la UPC 

 Publicacions 

 

El tutor i el director revisaran regularment el Document d'Activitats i la Comissió Acadèmica 
del Programa l'avaluarà anualment. La Comissió Acadèmica del Programa, si ho estima 
convenient, podrà delegar aquesta funció en el director i tutor. 

Aquest document serà un instrument d’avaluació continuada del doctorand i inclourà 
evidències de la seva formació en recerca i en competències transversals. És per aquest 
motiu que es lliurarà a tots els membres de tribunal de tesi. 

5.4 Pla de recerca 

El doctorand ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que 
s'inclourà en el Document d'Activitats del Doctorand. 

Aquest pla, que podrà ser millorat al llarg dels estudis de doctorat, ha de ser avalat pel 
tutor i pel director i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà així com els objectius que 
es volen assolir amb la recerca.  

La primera presentació del pla de recerca es farà mitjançant una defensa pública que serà 
avaluada per un tribunal de tres doctors, dos del programa de doctorat i un tercer  extern. 
Aquest tribunal emetrà una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. 
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L’avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar al 
programa de doctorat. En cas d’avaluació no satisfactòria el doctorand o doctoranda 
disposarà d’un termini de 6 mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca que serà 
avaluat per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat. Aquesta mateixa comissió 
s’encarregarà d’avaluar anualment el pla de recerca així com la resta d’evidències incloses 
al Document d’Activitats del Doctorand. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del 
pla de recerca comportaran la baixa definitiva del programa. 

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi serà necessari que presenti un 
nou pla de recerca. 

5.5 Avaluació 

5.5.1 Complements de formació 

Quan es tracta de complements de formació que formen part de les activitats organitzades i 
planificades en el marc dels plans d'estudis dels màsters universitaris de la UPC, l'avaluació 
es fa d'acord amb els procediments i criteris establerts en la Normativa acadèmica dels 
màsters universitaris (NAMU).  

Pel que fa a altres activitats planificades per la Comissió Acadèmica del Programa o per la 
Universitat, aquestes determinaran el procediment per avaluar-les, tenint en compte 
l'adequació entre els procediments d'avaluació que s'han de seguir i els coneixements i 
habilitats que ha d'adquirir el doctorand o doctoranda. 

5.5.2 Avaluació del doctorand o doctoranda (tutoria anual)  

L'avaluació del doctorand o doctoranda haurà de reflectir el seu progrés anual en funció del 
pla de recerca elaborat. El Document d'Activitats serà l'instrument per a l'avaluació atès que 
recollirà les evidències d'aquest progrés. 

5.5.3 Revisió de les actes d'avaluació 

El doctorand o doctoranda té dret a la consulta i a la revisió dels resultats de les actes 
d'avaluació. Aquests resultats han de mostrar sempre el nivell de progrés que els 
doctorands i doctorandes van assolint. Els informes han de ser de tipus incremental, és a 
dir, qualsevol informe d'un acte o un any ha d'incloure en un document normalitzat totes les 
avaluacions que s'han fet anteriorment al doctorand o doctoranda en el camp del estudis de 
doctorat a la UPC i que formen part del seu expedient. 

En el cas de complements de formació, que siguin assignatures d'un màster universitari 
oficial, les revisions de les actes d'avaluació es farà davant el professor responsable i 
d'acord amb la Normativa acadèmica dels màsters universitaris (NAMU).  

5.6 Canvi de programa de doctorat 
El doctorand o doctoranda pot sol·licitar el canvi de programa de doctorat. Per fer el canvi, 
ha de sol·licitar-lo a la unitat gestora que correspongui amb un escrit justificatiu. La unitat 
consulta els coordinadors dels dos programes de doctorat i, en cas d'acord, aquests hauran 
de fer arribar un escrit amb la seva signatura que s’incorporarà a l’expedient del doctorand 
o doctoranda. 

El canvi de programa pot implicar la necessitat de complements de formació addicionals, 
segons el que consideri el programa receptor i també el canvi de director. En aquests casos 
computarà, a efectes de durada  del estudis de doctorat, la data en què va ser admès, per 
primera vegada, a un programa de doctorat de la Universitat. 
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5.7 Canvi de director/directora 
A proposta de la comissió acadèmica del programa de doctorat, del director o directora o del 
mateix doctorand o doctoranda, es pot sol·licitar el canvi de director o directora de tesi (o 
d'un d'ells si se n'havia assignat més d'un) fins al moment previ al dipòsit de tesi. Per fer el 
canvi, que s'ha de justificar mitjançant un escrit, cal l'aprovació de la comissió acadèmica 
del programa de doctorat, si el canvi es fa dins del mateix programa.  

Si el canvi de director implica el canvi a un altre programa de doctorat, s'ha de procedir 
segons l'article 5.6. 

Per fer efectiu el canvi de director/directora caldrà signar un nou Document de compromís 
entre el doctorand i el director/s de tesi (membre/s de la UPC). 
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Capítol III. Tesi doctoral 

1 Definició 
La tesi doctoral consistirà en un treball original de recerca elaborat pel doctorand i que l'ha 
de capacitar per al treball autònom en l'àmbit de la R+D+I. 

La tesi es pot redactar i defensar en català, castellà o anglès. 

La Comissió Acadèmica del Programa en pot autoritzar la redacció i presentació en un altre 
idioma si el doctorand ho demana amb raons justificades.  

2 Avaluació prèvia 
Quan la tesi es doni per finalitzada i preparada per a la seva defensa pública, el director ho 
ha de fer constar en el Document d'Activitats del doctorand o doctoranda i s'ha de presentar 
a la Comissió Acadèmica del Programa per tal d'obtenir la seva autorització. 

La comissió acadèmica del programa ha de fer una validació de la qualitat de la tesi per tal 
d'autoritzar la seva lectura. En cas que la tesi no reuneixi els requisits de qualitat exigits pel 
programa de doctorat es retornarà al doctorand o doctoranda amb un informe de les 
observacions a tenir en compte.  

Una vegada incorporades les observacions la comissió acadèmica validarà la tesi a partir 
d'indicis de qualitat reconeguts internacionalment dins de l’àmbit al què pertany el 
programa de doctorat. Si no es té constància de l'existència d'aquests indicis i/o quan es 
consideri necessari per validar-ne la qualitat, es pot sol·licitar a dues persones externes al 
programa i a la UPC, que siguin expertes en la matèria de la tesi, que la revisin i facin un 
informe raonat sobre l'adequació del treball com a tesi doctoral. 

Les conclusions de la Comissió Acadèmica del Programa i els informes dels experts externs 
s'incorporaran al Document d'Activitats. 

3 Tribunal 
En el mateix acte d'autorització de la lectura, la Comissió Acadèmica del Programa farà una 
proposta prioritzada a la Comissió de Doctorat de cinc o set persones que formaran el 
tribunal que ha de jutjar la tesi, tres o cinc d'elles actuaran com a membres titulars i els 
altres dos com a suplents: 

• President 

• Secretari 

• Vocal 

• Vocal (opcional) 

• Vocal (opcional) 

• Suplent 

• Suplent 

Aquests membres han de complir els següents requisits: 

a) Han de ser doctors reconeguts en el seu àmbit. Si  són de la Universitat hauran de 
tenir experiència investigadora acreditada segons la secció I.1.  



 

14 

b) La majoria de membres titulars seran externs a la UPC o a les universitats 
participants en el programa de doctorat si aquest és interuniversitari. 

 

c) El director o directors (en el cas de codirecció) de la tesi, i el ponent no poden 
formar part del tribunal. 

d) Pels membres que no són de la UPC o de les universitats participants en el 
programa de doctorat interuniversitari, caldrà aportar un currículum que justifiqui la 
seva idoneïtat. 

e) En el cas d'optar a la menció de doctor internacional, vegeu el capítol III, article 9. 

 

Els professors que pertanyen als cossos docents universitaris podran formar part dels 
tribunals de tesis doctorals tot i que es trobin en la situació d’excedència o jubilats.  

En el cas excepcional que en el tribunal hi hagi algun membre que sigui coautor de 
publicacions derivades de la tesi doctoral, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat 
serà l’encarrega de vetllar perquè aquesta participació en el tribunal sigui justificada.  

4 Matrícula 
Una vegada s'ha obtingut l'autorització per a la tramitació de la tesi, el doctorand o 
doctoranda ha de formalitzar la matrícula del dipòsit de tesi.  

Per fer-ho cal que presenti la següent documentació: 

a) La sol·licitud de matrícula. 

b) Una còpia de la tesi en paper. 

c) Una còpia de la tesi en format electrònic (PDF). 

d) Un resum de la tesi en format electrònic (PDF) de 4.000 caràcters com a màxim, en 
català o castellà, i en anglès.   

e) El document d'activitats del doctorand, signat pel tutor i el director. 

f) L'autorització per a la lectura del director/s o directora/es de la tesi i del ponent. 

g)  L'autorització de la comissió acadèmica del programa de doctorat per fer el tràmit 
de defensa, a la qual s'ha d'adjuntar els dos informes externs emesos per un expert 
o experta en format original o la declaració de la comissió que la tesi té avalada 
externament la qualitat perquè es pugui defensar (per exemple existència de 
publicacions). 

h) L’acceptació dels membres del tribunal en format original. 

i) Opcional: la sol·licitud de menció de doctor internacional, juntament amb la resta 
de documentació requerida (vegeu l'apartat III.9). 

Per la seva banda, la Comissió Acadèmica del programa farà arribar a la unitat gestora la 
proposta de tribunal i els currículums dels membres necessaris en format electrònic (PDF). 

En el moment de matricular el dipòsit de tesi caldrà que la tutoria estigui avaluada 
satisfactòriament i el doctorand o doctoranda haurà d’estar al corrent del pagament de totes 
les matrícules anuals de tutoria. En cas contrari, caldrà abonar els imports de tutories no 
satisfetes en cursos anteriors. 

La matrícula no es considera de ple dret fins que no s'ha pagat íntegrament. 
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5 Dipòsit 
La tesi doctoral quedarà en dipòsit durant 10 dies lectius a partir de l'endemà de la 
formalització del pagament de la matrícula.  

L'Oficina de Doctorat farà difusió del dipòsit de la tesi mitjançant la pàgina web de la UPC. 
En casos particulars, determinats per la comissió acadèmica del programa de doctorat, com 
ara la participació d'empreses o la possibilitat de generació de patents relacionades amb el 
contingut de la tesi, l'Oficina de Doctorat habilitarà el procediment adient per garantir la no 
publicitat d'aquests aspectes (veure III.11). 

La Comissió Acadèmica del Programa ha de comunicar el dipòsit als membres del PDI de la 
unitat o les unitats que promouen el programa. 

L'Oficina de Doctorat facilitarà el procediment que s'ha de seguir perquè els doctors 
acreditats, puguin examinar el text complet de la tesi en dipòsit i, puguin adreçar per escrit, 
les observacions que considerin convenients a l'Oficina de Doctorat.  

Un dels dos exemplars de la tesi que s'entreguen en el moment de la matrícula del dipòsit 
es lliura a l'Oficina de Doctorat, i l'altre, a la seu de la unitat promotora. 

 La Comissió de Doctorat examinarà i podrà fer observacions sobre la tesi i la proposta del 
tribunal. 

Si es formulen observacions, l'Oficina de Doctorat les comunicarà al doctorand, al director/s, 
al ponent (si escau) i la Comissió Acadèmica del Programa. Abans de 5 dies lectius, la 
Comissió Acadèmica del Programa ha de manifestar per escrit a l'Oficina de Doctorat el seu 
posicionament sobre si pot continuar el procés o s'ha de paralitzar. 

6 Admissió a tràmit de lectura i nomenament del tribunal 
Un cop transcorregut el termini de 10 dies lectius de dipòsit sense que s'hi presentin 
observacions, o una vegada resoltes les que hagin estat formulades, la Comissió de 
Doctorat admetrà la tesi a tràmit de lectura i designarà el tribunal seguint la proposta 
prioritzada. 

La Comissió Acadèmica del Programa ha de fer arribar als membres del tribunal, com a 
mínim 10 dies lectius abans de la lectura: 

• la notificació que han estat designats 

• la data, hora i lloc de lectura  

• una còpia de la tesi per tal que la puguin examinar 

• el document d'activitats del doctorand 

6.1 Incidències en el tribunal 

Una vegada convocat l'acte, el president o presidenta del tribunal ha d'articular les mesures 
de suplència adients en cas que algun membre titular formuli la renúncia o impossibilitat 
material d'assistir-hi. Si el dia fixat per a l'acte de defensa i exposició pública de la tesi no 
s'hi presenta algun dels membres, cal incorporar-hi els suplents. Si això no és possible, el 
president o presidenta ha de suspendre l'acte de lectura i fixar una data alternativa, un cop 
consultats la resta de membres, el doctorand o doctoranda i la Comissió Acadèmica del 
Programa. Cal comunicar el canvi a l'Oficina de Doctorat. 



 

16 

Si s'ha de substituir el president o presidenta per una causa sobrevinguda, l'ha de substituir 
la persona que proposi la Comissió Acadèmica del Programa entre la resta de titulars i 
suplents. 

6.2 Difusió pública 

Una vegada nomenat el tribunal, el president o presidenta convoca l’acte de defensa de la 
tesi, i el secretari o secretària ho comunica a la Comissió de Doctorat, al doctorand o 
doctoranda i a la comissió acadèmica del programa de doctorat amb una antelació mínima 
de 10 dies naturals respecte del dia que ha de tenir lloc. Aquesta informació es publicarà a 
la pàgina web de l’Oficina de Doctorat. 

La Comissió Acadèmica del Programa ha de fer difusió de l'admissió a tràmit de lectura de la 
tesi a tot el PDI doctor adscrit a les unitats vinculades al programa, com a mínim 2 dies 
lectius abans de l'acte. 

6.3 Termini  

Un cop la tesi ha estat admesa a tràmit de lectura, la defensa s'ha de portar a terme en un 
període màxim de sis mesos. 

7 Suspensió  
Fins al moment immediatament anterior a l'acte de defensa i exposició pública de la tesi, la 
Comissió de Doctorat pot suspendre'n el procediment per circumstàncies greus 
sobrevingudes, cosa que ha de comunicar al president o presidenta del tribunal i al 
doctorand o doctoranda.  

8 Acte de defensa pública 
La Comissió Acadèmica del Programa ha d'articular els mecanismes adients perquè es dugui 
a terme la defensa en les seves instal·lacions o en altres pròpies de la UPC. Si la defensa es 
vol fer fora de la UPC, cal l'autorització expressa de la Comissió de Doctorat i que 
posteriorment la Comissió Acadèmica del Programa asseguri que es compleixen la present 
normativa i els processos establerts per a l'avaluació.  

L'acte de defensa té lloc en sessió pública i en dia lectiu.  

8.1 Exposició i defensa 
L'acte de defensa consisteix en l'exposició del doctorand o doctoranda de la tasca que ha 
dut a terme, la metodologia emprada, el contingut i les conclusions a les quals ha arribat, 
amb una menció especial a les aportacions originals. 

En casos particulars, determinats per la comissió acadèmica del programa, com ara la 
participació d'empreses o la possibilitat de generació de patents relacionades amb el 
contingut de la tesi, l'Oficina de Doctorat habilitarà el procediment adient per garantir la no 
publicitat d'aquests aspectes durant la defensa (veure III.11). 

A partir d'aquesta exposició, els membres del tribunal poden formular al doctorand o 
doctoranda les qüestions que consideren adients i demanar els aclariments que estimen 
pertinents. A més, els doctors presents poden formular preguntes en el moment i de la 
manera que especifica el president o presidenta del tribunal. 

El tribunal que avaluï la tesi disposarà del document d'activitats del doctorand o de la 
doctoranda amb les activitats formatives que ha desenvolupat. Aquest document de 
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seguiment no donarà una puntuació quantitativa, però si constituirà un instrument 
d'avaluació qualitativa que completarà l'avaluació de la tesi doctoral. 

8.2 Avaluació 
Finalitzada la defensa i discussió de la tesi i una vegada excusat el públic de la sala, 
cadascun dels membres del tribunal elabora un informe de qualificació per escrit, mitjançant 
un document normalitzat, sobre la tesi defensada, que s'incorporarà al Document 
d'Activitats. 

Finalment, el tribunal atorga la qualificació global que considera adient, entre les següents: 
apte o no apte, la qual es recull a l'Acta de Grau de Doctor que han de signar tots els 
membres presents del tribunal. 

El president o presidenta del tribunal, abans d'aixecar la sessió, comunica verbalment la 
qualificació obtinguda al doctorand o doctoranda i a la resta de persones assistents. 

8.3 Menció Cum Laude 

El tribunal, pot atorgar la menció cum laude mitjançant vot secret i per unanimitat. En la 
papereta de votació s’hauran d’indicar els motius d’aquest atorgament, detallant:  

• Publicacions derivades en revistes JCR o d’altres índexs i en congressos 

• Altres motius específics de l’àmbit cientifico-tècnic 

L'escrutini d'aquests vots es realitzarà en una altra sessió d'acord amb el procediment 
establert per la Comissió de Doctorat. 

8.4 Documentació 
El secretari o secretària del tribunal de la tesi ha de trametre tota la documentació 
relacionada amb l'avaluació de la tesi, conjuntament amb l'Acta de Grau de Doctor, a la 
Unitat Gestora del Programa. 

El doctorand o doctoranda pot sol·licitar una certificació literal dels informes de qualificació 
de la seva tesi. 

La Unitat Gestora Administrativa del programa, s'ocupa de l'arxiu corresponent de la tesi i 
en remet un exemplar a l'Arxiu General. Al mateix temps l'Oficina de Doctorat envia la tesi 
en format digital i tota la informació necessària al Ministeri d'Educació als efectes oportuns. 

9 Menció internacional al títol de doctor o doctora 
El títol de Doctor pot incloure la menció de "Doctor internacional" al seu anvers. 

Cal complir: 

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el 
doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una 
institució d'ensenyament superior o centre de recerca fora d'Espanya, per cursar-hi 
estudis o realitzar-hi treballs de recerca. L'estada ha d'estar avalada pel director i 
autoritzada per la Comissió Acadèmica del Programa, cal acreditar-la amb el 
certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de 
l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorporarà al 
Document d'Activitats. 

b) Una part de la tesi i, com a mínim, el resum i les conclusions s'han d'haver redactat 
i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu 
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camp de coneixement, i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma 
no s'aplicarà si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla 
hispana. 

c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dues 
doctores o doctors experts que pertanyen a alguna institució d'ensenyament 
superior o centre de recerca no espanyol. 

d) Com a mínim un doctor expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior 
o de recerca no espanyol i diferent del responsable de l'estada (apartat a), ha 
d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi. 

e) La defensa de la tesi s'ha de fer a les instal·lacions de la UPC, o en el cas de 
programes conjunts en el lloc que s'especifiqui en el conveni de col·laboració. 

10 Presentació de tesi com a compendi de publicacions 

Per presentar una tesi com a compendi de publicacions, el doctorand o doctoranda ha de 
presentar una sol·licitud a l'Oficina de Doctorat a la qual ha d'ajuntar la documentació 
següent: 

a) L'informe del director o directora de la tesi, amb el vistiplau de la Comissió 
Acadèmica del Programa, en el qual s'ha d'especificar la idoneïtat de la presentació 
de la tesi com a compendi. 

b) Una relació dels articles o publicacions que formen part del compendi de 
publicacions. 

c) Una còpia dels articles o les altres publicacions que constituiran la tesi, dels quals 
s'ha d'especificar el factor d'impacte de les revistes o mitjans en els quals s'han 
publicat. 

d) L'autorització escrita de les coautores o els coautors de les publicacions donant 
permís perquè  el doctorand o doctoranda les presenti en una tesi per compendi. 

e) La renúncia de les coautores no doctores o coautors no doctors dels treballs a 
presentar-los com a part d'una altra tesi doctoral. 

La Comissió de Doctorat estudiarà la documentació aportada i decidirà si és procedent la 
presentació de la tesi  en aquest format. En tot cas, les tesis presentades en aquest format 
han de complir obligatòriament els criteris següents: 

a) Les publicacions que es presenten com a part de la tesi no es poden presentar com 
a part integrant d'altres tesis. 

b) Els treballs han de ser fets amb posterioritat a l'inici dels estudis de doctorat. 

c) Els treballs, en el moment de sol·licitar la presentació de la tesi en aquest format, 
han d'estar acceptats per a la publicació en revistes de referència de l'àmbit de 
recerca, cosa que es demostra pel seu factor d'impacte.  

d) La tesi que es presenta ha de contenir, a més d'una còpia dels treballs publicats, 
una introducció en la qual es justifiqui la unitat temàtica de la tesi i que inclogui un 
resum global i la discussió dels resultats i les conclusions finals. 

Com a criteri general, els coautors de publicacions fetes amb el doctorand o doctoranda no 
podran ser membres del tribunal que ha d'avaluar la tesi.  
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11 Presentació de tesi amb processos de protecció i/o acords de 
confidencialitat associades 
El doctorand o doctoranda haurà de presentar una instància per sol·licitar fer un dipòsit de 
tesi doctoral en la qual hi hagi convenis de confidencialitat amb empreses o la possibilitat de 
generació de patents que recaiguin al contingut de la tesi doctoral i presentar-la a la 
comissió acadèmica del programa de doctorat  i haurà d'adjuntar: 

1. Un exemplar de la tesi a text complet i un exemplar de la tesi xifrada que haurà de 
permetre fer-se una idea del treball de recerca dut a terme; per tant, només cal encriptar 
els elements que siguin indispensables per assegurar la protecció o transferència dels 
resultats. 

2. L'original o còpia compulsada dels documents que acreditin que la tesi doctoral està 
sotmesa a processos de protecció o transferència de coneixement i tecnologia. 

3. L'original o copia compulsada de l'informe favorable a la sol·licitud del director de la tesi 
doctoral ratificat pel ponent de la tesi si n'hi ha. 

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot requerir al doctorand o al a doctoranda 
perquè modifiqui el contingut o el format de l'exemplar xifrat de la tesi doctoral, com també 
perquè aporti tota la documentació complementària que consideri adient per valorar la 
sol·licitud. 
 

La comissió acadèmica del programa de doctorat ha de resoldre aquesta sol·licitud en un 
termini de 10 dies naturals amb la màxima brevetat possible, a comptar de l'endemà de la 
data de presentació de la sol·licitud esmentada al Registre General. La sol·licitud només 
s'accepta quan queda acreditat que el secret és absolutament indispensable per a l'èxit del 
procés de protecció o transferència. El secretari de la comissió  ha de notificar l'acord al 
doctorand o doctoranda, i en cas que sigui favorable també l'ha de comunicar al director de 
la tesi, al ponent de la tesi, si n'hi ha, i a la Comissió de Doctorat de la UPC. 

Els membres de les comissions acadèmiques dels programes de doctorat tenen el deure de 
mantenir una confidencialitat absoluta del contingut de la tesi doctoral i han de signar els 
compromisos de confidencialitat corresponent, per un període a definir en funció del temps 
necessari per dipositar la patent o bé en funció del temps establert per l'empresa per 
garantir la confidencialitat. Els compromisos de confidencialitat signats els custodia el 
secretari de la comissió acadèmica del programa de doctorat i se'n pot lliurar una còpia al 
doctorand o doctoranda, si ho sol·licita. 

Si la comissió acadèmica del programa de doctorat ha resolt favorablement la sol·licitud, la 
tesi doctoral que es lliura a la comissió de doctorat de la UPC perquè n'autoritzi el dipòsit, i 
també la tesis que és objecte de dipòsit, seran còpies de l'exemplar de la tesi xifrada que ha 
autoritzat la comissió acadèmica del programa de doctorat. 

En cas que la comissió acadèmica del programa de doctorat ho sol·liciti, la comissió de 
doctorat de la UPC pot autoritzar l'accés a l'exemplar complet de la tesi doctoral a dues 
persones designades per la Comissió acadèmica del programa de doctorat d'entre els seus 
membres, perquè l'examinin i en facin un informe per a la comissió esmentada. Les 
persones designades han de signar, prèviament, el compromís de confidencialitat 
corresponent. 

Els membres del tribunal que han de jutjar la tesi doctoral, als quals cal advertir 
expressament que la tesi està sotmesa a processos de protecció o transferència, han de 
tenir accés a la versió completa de la tesi doctoral i tenen l'obligació de mantenir el secret i 
la confidencialitat absoluts sobre el contingut. 
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Abans de la remissió de la tesi doctoral, als membres del tribunal han de lliurar al secretari 
de la comissió acadèmica del programa de doctorat el compromís de confidencialitat 
corresponent per al període de temps necessari per protegir-la, degudament signat. La 
remissió de la documentació als membres del tribunal l'ha d'efectuar la comissió acadèmica 
del programa de doctorat. 

La publicació al TDX de les tesis doctorals s'ha de dur a terme, si escau, quan hagi culminat 
el procés de protecció. 

12 Publicació, visibilitat i accés de les tesis doctorals    
Per tal de promoure la visibilitat de les tesis a Internet i incrementar l'índex d'impacte de la 
citació dels seus autors, les tesis seran publicades i allotjades en els respectius dipòsits 
institucionals d'accés obert de tesis doctorals de la UPC (UPCommons) i de les universitats 
catalanes (TDX).  

Per dipositar la tesi doctoral en versió digital l'autor haurà de signar el corresponent 
contracte d'autorització de difusió de la tesi que li serà lliurat per la unitat de gestió 
corresponent en el moment de dipositar-la. 

Si la tesi conté aspectes confidencials o si l’autor ha signat un contracte amb una publicació 
on cedeix els seus drets, la publicació de la tesi a TDX es portarà  a terme quan hagi 
culminat el procés de protecció de la tesi o de cessió dels drets d’autor a un editor. 
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Capítol IV. El títol de doctor 

1 Expedició del títol de doctor i del suplement europeu al títol 
La superació del tercer cicle dels estudis universitaris dóna dret a l'obtenció del títol de 
doctor o doctora.  

El títol de doctor o doctora s'expedeix, a petició de la persona interessada, previ pagament 
del preu públic establert per a aquesta finalitat, i inclou la denominació de doctor o doctora 
per la Universitat Politècnica de Catalunya. Així mateix, i d'acord amb el que estableix la 
normativa sobre expedició de títols, s'hi ha d'incloure informació que especifiqui la disciplina 
sobre la qual s'ha elaborat la tesi doctoral. 

El suplement Europeu al títol es podrà sol·licitar de forma paral·lela o posterior a la 
sol·licitud d'expedició del títol oficial de Doctor. 

2 Doctorat honoris causa 
La UPC pot nomenar doctor o doctora honoris causa les persones que, en atenció als seus 
mèrits acadèmics, científics o personals, mereixen aquesta consideració. 

Les propostes de nomenament d'un doctor o doctora honoris causa les ha de formular el 
rector o rectora, els centres docents, els departaments o els instituts universitaris de 
recerca, i correspon al Consell de Govern la seva aprovació. 

La proposta de nomenament haurà d'anar acompanyada de la següent documentació: 

a) Una Memòria raonada, justificativa dels mèrits i circumstàncies que concorren 
favorablement per a proposar al candidat/ta, i on es senyala la seva vinculació a la 
Universitat Politècnica de Catalunya 

b) Un "Currículum Vitae" del candidat /ta, on es reculli la seva trajectòria acadèmica, 
activitat investigadora i producció científica.  

c) Els certificat/s de l'acord/s de la proposta favorable pres per l'òrgan competent.  

d) El professorat que actuarà com a padrí.  

e) Un mínim de tres cartes d'adhesió a la proposta de tres doctors/es de prestigi 
rellevant, o bé de tres experts relacionats amb la matèria en què el candidat ha 
destacat.  

f) Qualsevol altra documentació per a recolzar la candidatura. 

Atesa l'excepcionalitat d'aquesta figura, el Consell de Govern no podrà concedir més de tres 
doctorats honoris causa en un any. 

3 Equivalència de títols de doctor o doctora estrangers 
Els títols de doctor o doctora estrangers són equivalents parcialment o totalment al títol 
espanyol corresponent quan s'estableix de forma expressa en acords o convenis 
internacionals de caràcter bilateral o multilateral dels quals l'Estat espanyol forma part. 

4 Homologació del títol de doctor o doctora 
Amb l'aprovació del Reial decret 309/2005, de 18 de març, pel qual es modifica el Reial 
decret 285/2004, pel qual es regulen les condicions d'homologació i convalidació de títols 
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estrangers d'educació superior, el rector o rectora de la UPC té la competència per a 
l'homologació del grau de doctor o doctora. 

a. Gestió de les sol·licituds 

El procediment s'inicia mitjançant la sol·licitud de la persona interessada, dirigida al rector o 
rectora de la Universitat, d'acord amb el formulari establert per a la gestió d'aquestes 
sol·licituds. 

No es pot sol·licitar l'homologació de manera simultània en més d'una universitat, per la 
qual cosa s'exigeix a la persona que fa la sol·licitud la signatura d'un compromís en aquest 
sentit. 

b. Documents que han d'acompanyar les sol·licituds 

 Una còpia compulsada del document que acredita la identitat i la nacionalitat de la 
persona que fa la sol·licitud, expedit per les autoritats competents del país d'origen 
o de procedència o per les autoritats espanyoles competents en matèria 
d'estrangeria. En el cas de ciutadanes o ciutadans espanyols, cal una fotocòpia 
compulsada del DNI. 

 Una còpia compulsada del títol per al qual se sol·licita l'homologació o de la 
certificació acreditativa de l'expedició del títol. 

 Una còpia compulsada de la certificació acadèmica dels estudis que ha realitzat la 
persona que fa la sol·licitud per obtenir el títol de postgrau, en la qual han de 
constar, entre altres informacions, la durada oficial, en anys acadèmics, el pla 
d'estudis desenvolupat, les assignatures cursades i els crèdits o, si no n'hi ha, la 
càrrega horària de cada una. 

 Una memòria explicativa de la tesi desenvolupada, redactada en català o castellà i 
anglès, així com un exemplar de la tesi original, en el qual s'ha d'especificar els 
membres que van compondre el tribunal de la tesi i la qualificació obtinguda. 

 De manera complementària, es poden demanar altres documents que es considerin 
necessaris per a l'acreditació de l'equivalència entre la formació conduent a 
l'obtenció del títol estranger aportat i la que s'exigeix per a l'obtenció del títol 
espanyol amb el qual es pretén l'homologació.  

El pagament de les taxes que han d'abonar les persones interessades és un requisit 
necessari per iniciar el procediment. 

c. Criteris d'homologació 

El rector o rectora adopta la resolució motivadament, previ informe raonat de la Comissió 
de Doctorat, un cop examinada la informació aportada per l'estudiant o estudianta i tenint 
en compte: 

 La correspondència entre els nivells acadèmics requerits per a l'accés als estudis 
conduents a l'obtenció del títol estranger i per a l'accés al títol espanyol. 

 La durada i la càrrega horària del període de formació necessari per obtenir el títol 
estranger del qual se sol·licita l'homologació. 

 La correspondència entre els nivells acadèmics del títol estranger i del títol espanyol 
amb el qual se sol·licita l'homologació. 

 Els continguts formatius superats per obtenir el títol estranger. 

La Comissió de Doctorat analitza la documentació aportada per la persona que fa la 
sol·licitud en funció de l'àmbit de la tesi, i emet la resolució corresponent. De manera 
individual pot trametre la consulta al PDI de la UPC que consideri adequat per la seva 
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experiència docent i/o de recerca en l'àmbit de coneixement en el qual se sol·licita 
l'homologació del títol. 

d. Concessió  

La concessió de l'homologació s'acredita mitjançant una resolució i l'oportuna credencial 
expedida pel rector o rectora de la UPC, d'acord amb el model establert pel Consell de 
Coordinació Interuniversitària, en el qual es fa constar el títol estranger que posseeix la 
persona interessada. El termini de resolució és de 6 mesos. 
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5 Premis extraordinaris de doctorat 
La Comissió de Doctorat promou anualment al llarg del segon quadrimestre de cada any 
acadèmic la convocatòria de premis extraordinaris de doctorat. La convocatòria fa referència 
a les tesis llegides al llarg del segon any acadèmic anterior a la data de la convocatòria. 

S'hi poden presentar totes les tesis llegides en algun dels programes de doctorat de la 
Universitat, durant el període especificat a la convocatòria, i que han obtingut la menció 
cum laude. 

Les tesis que es presentin a la convocatòria seran publicades en els respectius dipòsits 
institucionals d'accés obert de tesis doctorals de la UPC (UPCommons) i de les universitats 
catalanes (TDX).  

Es poden atorgar premis, en els àmbits que determini la Comissió de Doctorat cada any, 
atenent a les agrupacions lògiques de programes en funció dels seus àmbits de recerca i del 
volum de tesis llegides en cada un d'ells.  

Com a criteri general, els premis de cada període es resolen durant els mesos de juny i 
juliol corresponents al segon any després que finalitza el període esmentat, i es fan públics 
en l'acte d'inauguració del curs acadèmic següent. 

La UPC dóna difusió de la convocatòria a tots els doctors i doctores que reuneixen els 
requisits especificats, perquè puguin presentar la seva candidatura. Les persones 
interessades han d'aportar els documents acreditatius de la producció científica derivada de 
la tesi. 

Consultada la comissió acadèmica del programa de doctorat, s'estableix l'àmbit en el qual 
es classifica la tesi i, el coordinador del programa de doctorat, emet un informe raonat 
sobre la qualitat de les tesis presentades, avalat amb les publicacions, patents, aplicacions, 
desenvolupaments, participacions en actes científics, etc. que se n'hagin derivat i el 
candidat hagi acreditat. La documentació es remet a la Comissió de Doctorat de la UPC. 

La Comissió de Doctorat de la UPC designa per a cadascun dels àmbits, un tribunal format 
per cinc membres titulars i dos suplents, tots ells doctors i amb recerca acreditada per 
organismes externs. Si un membre del tribunal ha estat director o tutor de tesi d'alguna de 
les candidatures que es presenten, s'ha d'abstenir i s'han d'arbitrar mecanismes de 
suplència, d'acord amb els criteris que estableix el president del mateix tribunal. El tribunal 
pot demanar la col·laboració de doctors experts quan sigui necessari per l'especificitat del 
tema desenvolupat en alguna de les tesis proposades o pel nombre de tesis presentades. 

El tribunal fa la seva valoració tenint en compte a més, la producció científica, tècnica o 
artística i els treballs de recerca que siguin conseqüència directa de la tesi doctoral. 
Formalitza les seves deliberacions en una acta, en la qual es destaquen les tesis que, a 
judici del tribunal, tenen més qualitat. 

Les actes dels tribunals es remeten a la Comissió de Doctorat de la UPC, que s'encarrega de 
comunicar els resultats a les persones que han participat en la convocatòria, perquè hi 
puguin fer les observacions i objeccions que considerin adients en un termini no superior als 
15 dies. Un cop transcorregut aquest termini, la Comissió de Doctorat resol la convocatòria 
de premis extraordinaris de doctorat i la comunica a la Secretaria General de la UPC, perquè 
el Consell de Govern en tingui coneixement.  

El nombre de premis extraordinaris de doctorat no pot ser superior a 1 per cada 10 tesis o 
fracció llegides a cadascun dels àmbits durant el curs al què es refereix la convocatòria, 
llevat que, per causes degudament justificades, els tribunals en proposin un nombre 
diferent i l'aprovi la Comissió de Doctorat de la UPC.  
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Capítol V. Organització 

1 Els programes de doctorat 
La recerca i la formació doctoral s'articulen a través de programes de doctorat  que 
finalitzen amb l'elaboració i defensa d'una tesi doctoral.  

Els Programes de Doctorat s’organitzen a la Universitat per àmbits científico-acadèmics, i 
poden incloure tant formació transversal com formació investigadora, que podrà o no estar 
estructurada en ECTS. 

Els Programes de Doctorat es poden organitzar de manera conjunta amb altres universitats 
o entitats de recerca, aquesta col·laboració ha de quedar formalitzada mitjançant un 
conveni. 

1.1 La comissió acadèmica del programa de doctorat 
La unitat o unitats bàsiques promotores de cada programa de doctorat nomenaran la 
Comissió Acadèmica del Programa la qual estarà constituïda majoritàriament per PDI de la 
Universitat. Cada programa està organitzat, dissenyat i coordinat per una Comissió 
Acadèmica de Programa.  

La Comissió Acadèmica del Programa està formada per doctors investigadors d'Organismes 
Públics de Recerca, i també d'altres institucions d'I+D+R, nacionals i internacionals. També 
en formaran part una representació dels doctorands i doctorandes. 

Les unitats bàsiques promotores dels programes de doctorat han de tenir regulats en els 
seus estatuts o en la seva normativa interna el sistema dels representants a la Comissió 
Acadèmica del Programa, i han de garantir que estigui formada totalment per personal 
acadèmic vinculat al programa. Si això no es compleix, ho ha de regular l’òrgan de govern 
competent de la unitat promotora. Si hi ha més d'una unitat promotora, el programa és 
interuniversitari o la composició no està regulada en els estatuts de la unitat, ha d'existir un 
conveni signat entre les unitats promotores del programa que especifiqui les particularitats 
de l'elecció dels membres de la comissió i del funcionament d'aquesta. 

La Comissió Acadèmica del Programa exerceix les competències següents: 

a) Representar la/les s unitat/s que promouen el programa  

b) Mantenir actualitzada la relació de PDI vinculat al programa que, d'acord amb els criteris 
establerts i amb la normativa vigent, es considera validat per a la direcció de tesis. 

c) Mantenir actualitzada la informació referent al programa i vetllar perquè se'n faci una 
difusió i una promoció externes correctes. 

d) Admetre les estudiantes i estudiants (cosa que inclou determinar-ne els criteris de 
selecció). 

e) Establir, si s'escauen, les necessitats de formació complementària de les estudiantes i 
estudiants admesos. 

f) Fer el seguiment correcte de l'avaluació periòdica de les estudiantes i estudiants en cada 
un dels diferents processos formatius. 

g) Assignar a les estudiantes i estudiants un tutor o tutora, si escau, i un director o 
directora de tesi. 
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h) Escollir, a partir de la proposta prèvia del director o directora de tesi, les expertes o 
experts externs perquè facin l'informe sobre la qualitat de la tesi, si no es troben indicis 
de qualitat suficients. 

i) Mantenir contacte amb l'Oficina de Doctorat pel que fa al procés de dipòsit i lectura de la 
tesi (tramesa de tesi, informes externs i propostes de tribunals, recepció i tramitació 
d'al·legacions, etc.). 

j) Trametre una còpia de la tesi a cada membre del tribunal nomenat per a l'avaluació de 
la tesi. 

k) Vetllar pel compliment correcte dels processos de certificació i acreditació establerts per 
les administracions competents en educació superior. 

1.2 Coordinador del programa 
Cada programa de doctorat comptarà amb un coordinador designat pel rector o en qui 
delegui o bé per acord entre rectors quan es tracti de programes conjunts o de 
col·laboració. Ha de ser un investigador rellevant de la Universitat que ha d'haver dirigit un 
mínim de 2 tesis doctorals i que ha de tenir un mínim de 2 sexennis. 

 

1.3 Propostes d'implantació d'un nou programa 

Correspon a les unitats bàsiques de la UPC o a les Universitats que tenen programes 
conjunts, d'acord amb les competències que els atribueixen els vigents Estatuts, fer les 
propostes d'implantació de nous programes vinculats a les seves activitats de recerca i 
vetllar pel seu correcte desenvolupament. 

Per tal que es tingui en compte una nova proposta, cal que la temàtica científica del nou 
programa no estigui coberta per cap altre programa ja existent. 

Aquests programes de doctorat hauran de tenir un volum mínim de  10 doctorands. 

Les propostes de nous programes són revisades i avaluades per la Comissió de Doctorat i 
posteriorment les ha d'aprovar el Consell de Govern. 

Tot el PDI vinculat a la proposta d'un nou programa ha de tenir el títol de doctor o doctora, i 
a més cal que es compleixi la següent condició:: 

• Hi ha d'haver un mínim de 15 membres del PDI que siguin doctores o doctors de 
la UPC (amb extensió de les investigadores i investigadors d'entitats vinculades o 
adscrites) que estiguin vinculats o vinculades al programa de forma permanent, 
amb independència d'altres membres que, de forma esporàdica i no habitual, 
participin puntualment en activitats del programa. D'aquests, almenys el 85 % 
han de tenir activitat acreditada de recerca per a la formació en doctorat.. Les 
doctores i doctors candidats a formar un nou programa de doctorat no han de 
pertànyer a cap altre programa de doctorat o han de renunciar de manera 
condicionada a formar-ne part en cas d'acceptació del nou programa. 

 

1.4 Informació vinculada al programa 
Amb independència dels requisits d'informació que estableixen les diferents administracions 
responsables, les Comissió Acadèmica del Programa han de facilitar a l'Oficina de Doctorat i 
mantenir-la anualment actualitzada i pública, la informació següent: 

1. Nom del programa. 
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2. Altres universitats participants, si n'hi ha, i universitat coordinadora. 

3. Unitats bàsiques i/o adscrites a la UPC promotores del programa. 

4. Grups de recerca involucrats, amb la relació del PDI doctor que participa en el 
programa. 

5. Projectes de recerca vigents en què es fa la tesi de doctorat. 

6. Coordinador o coordinadora del programa i membres de la Comissió Acadèmica del 
Programa. 

7. Personal de suport a la gestió i d'atenció als doctorands i doctorandes  

8. Procediment establert per al nomenament del coordinador o la coordinadora i dels 
membres de la Comissió Acadèmica del Programa, i competències que se'ls 
atribueixen (si són més àmplies que les establertes en aquesta normativa). 

9. Relació del PDI amb vinculació al programa. 

10. Nombre de places disponibles per a estudiantes i estudiants de nou accés per curs 
acadèmic, en funció de la capacitat de tutorització, direcció i recerca. 

11. Principals titulacions d'accés, si n'hi ha. 

12. Criteris d'admissió i de selecció específics del programa, així com criteris de 
valoració de mèrits. 

13. Requisits de formació metodològica o científica complementaris, dels quals s'ha 
d'especificar, si escau, el programa de màster universitari de l'oferta de la UPC en el 
qual estan programats.  

14. Descripció dels crèdits i/o les activitats d'orientació a la recerca oferts 
específicament pel programa, si escau. 

15. Criteris per a la proposta de desvinculació de l'estudiant o l'estudianta, si escau. 

16. Activitats organitzades adreçades a complementar la formació en recerca de 
l'estudiant o l'estudianta. 

17. Procediment establert per a l'avaluació anual de les estudiantes i estudiants 
tutoritzats.  

18. Infraestructura i equipaments que cal destacar que han d'estar disponibles perquè 
les estudiantes i estudiants puguin dur a terme la recerca. 

19. Convenis específics establerts, si hi participen organismes o universitats diferents. 

1.5  Seguiment dels programes 

Correspon a la Comissió de Doctorat fer un seguiment anual de l'activitat i dels resultats 
dels programes i fer les propostes que considera oportunes als òrgans competents, 
adreçades a la millora contínua de les seves activitats i dels resultats aconseguits, o a la 
desprogramació, si escau, de programes existents. 

La Comissió Acadèmica del Programa és la responsable en últim terme de vetllar de forma 
individual per la qualitat de l'activitat vinculada al programa, i d'implantar les mesures 
pertinents per a la seva millora contínua. 

La Comissió de Doctorat i l'Oficina de Doctorat tenen en compte diferents indicadors de 
rendiment, promou accions adreçades a obtenir informació addicional, com ara enquestes a 
les estudiantes i els estudiants, i vetlla perquè, amb una periodicitat anual, els programes 
facilitin informació corresponent a les estudiantes i estudiants matriculats. 
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La Comissió de Doctorat pot proposar actuacions concretes dirigides a fer que els 
programes superin processos externs de certificació o avaluació en funció dels resultats 
aconseguits. 

La partida de pressupost pel funcionament dels programes que anualment assigna la UPC es 
distribueix entre els programes amb menció d'excel·lència o aquells en què es treballi en 
projectes de millora dirigits a l'assoliment dels criteris propis de la menció d'excel·lència 
conforme un pla d'actuació tutelat pel vicerector o vicerectora amb competències en els 
estudis de doctorat. 
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Disposició final. Règim de recursos 

Contra els acords dictats  per les comissions acadèmiques de programa, pel tribunal de 
defensa de la tesi doctoral i per la comissió de Doctorat que no siguin actes de tràmit, es 
pot interposar recurs d'alçada davant del rector. El recurs es pot interposar en el termini 
d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la notificació, de conformitat amb l'article 114 
de la Llei 30/1992. La resolució del rector exhaureix la via administrativa. 
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Doctorands i Doctorandes de regulacions anteriors 
Tots els alumnes que van començar els seus estudis de doctorat conforme a normatives 
anteriors (RD 185/1985, RD 778/98, RD 56/2005, RD 1393/2007), tenen dues opcions: 

1. Llegir la seva tesi abans del dia 11 de febrer de 2016. Transcorreguda aquesta 
data, el doctorand o doctoranda causarà baixa definitiva en el programa. 

2. Si el programa de doctorat està verificat d'acord al RD 99/2011, l'adaptació és 
automàtica si compleixen els requisits d'accés vigents en aquesta normativa. Els 
doctorands i doctorandes dels RD 185/1985 i RD 778/98, que tinguin la suficiència 
investigadora, poden ser adaptats directament 

Als doctorands que a la data d'entrada en vigor d'aquest Reial Decret haguessin iniciat els 
estudis de doctorat amb anterior ordenacions, les serà d'aplicació les disposicions 
reguladores del doctorat i de l'expedició del títol de Doctor per les que hagin iniciat els 
estudis. En tot cas el regim relatiu a tribunal, defensa i avaluació de la tesi doctoral previst 
en aquesta normativa, d'acord amb el Reial Decret 99/2011, serà aplicable a partir de l'11 
de febrer de 2012. 
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Document de compromís 
El doctorat és una activitat acadèmica i professional que permet adquirir competències científiques d'alt 
nivell, respecte dels valors de la crítica i respecte dels mètodes científics i de la innovació tecnològica, 
així com competències genèriques valorables en oficis de responsabilitat en tots els sectors 
socioeconòmics. Implica la consecució d'un projecte d'investigació original i innovador, un pla personal 
de formació continuada com a suport al projecte d'investigació i l'elaboració del projecte professional del 
doctorand o doctoranda. 

Aquest document defineix els drets i els deures respectius i els compromisos recíprocs dels membres 
signants per assegurar l'assoliment dels objectius anteriorment definits durant el període d'elaboració de 
la tesi doctoral. Signen aquest document: 

- El doctorand o doctoranda. 

- El/s director/s o directora/ores de tesi que n'orienta el projecte de recerca.  

El document té el vistiplau del vicerector o vicerectora competent en nom de la institució. 

Aquest acord l'han de signar totes les parts en el moment que la comissió acadèmica del programa de 
doctorat concreta al doctorand o doctoranda el director o directora de tesi doctoral. 

1. Col·laboració mútua 
El doctorand o doctoranda i el/s director/s o directora/ores es comprometen a establir una col·laboració 
mútua per assolir, en primer lloc, la definició del projecte de tesi doctoral, després la seva elaboració, i, 
finalment, la defensa de la tesi doctoral pel doctorand o doctoranda, d'acord amb els procediments i 
terminis que s'hagin establert en la normativa que s'hi aplica.  

2. Obligacions i dedicació del/s director/s o directora/ores de tesi 
El/s director/s o directora/ores de tesi es compromet a mantenir amb regularitat reunions de treball amb 
el doctorand o doctoranda per orientar i analitzar el progrés del projecte de tesi. Alhora, ha de procurar 
que el doctorand o doctoranda vagi prenent la iniciativa i vagi guanyant autonomia al llarg del projecte. 

També ha de procurar que el projecte tingui un caràcter original, formador, innovador i que es pugui fer 
en els termes i amb els mitjans als quals el doctorand o doctoranda té possibilitats d'accés. 

A aquests efectes, es reconeix la dedicació del/s director/s o directora/ores de tesi d'acord amb la 
normativa vigent de la UPC. 

3. Obligacions i dedicació del doctorand o doctoranda 
El doctorand o doctoranda es compromet a desenvolupar els estudis de doctorat en el marc del que 
estableix la normativa aplicable i d'acord amb els compromisos que resulten d'aquest document. Així, ha 
d'informar el/s director/s o directora/ores de tesi regularment de l'evolució del seu treball, dels resultats 
obtinguts i dels problemes que se li puguin plantejar en el desenvolupament d'aquest treball, i es 
compromet a considerar els comentaris que aquells li facin. 

A aquests efectes, la dedicació del doctorand o doctoranda és ............................................................. 
(temps parcial/temps complet), d'acord amb el que s'estableixi en la normativa que s'hi aplica. 

4. Confidencialitat 
El doctorand o doctoranda s'obliga a mantenir en secret totes les dades i informacions que li siguin 
proporcionades o revelades de forma oral, escrita, gràfica o per qualsevol altre mitjà de difusió pel/s 
director/s o directora/ores de tesi, el tutor o tutora o qualsevol altre membre de l'equip investigador en el 
qual estigui integrat, i que puguin tenir la consideració d'informació confidencial; a no revelar-la, 
comunicar-la, cedir-la o divulgar-la a tercers, i a utilitzar la informació obtinguda únicament i 
exclusivament amb objecte de realitzar la seva tesi doctoral. 

El doctorand o doctoranda s'obliga a no revelar cap informació declarada com a confidencial del projecte 
d'investigació en què participa sense haver obtingut, de forma expressa i per escrit, la deguda 
autorització del/s director/s o directora/ores de tesi doctoral i/o del tutor o tutora. El doctorand o 
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doctoranda s'obliga a signar els compromisos de confidencialitat que li puguin requerir el/s director/s o 
directora/ores de la tesi doctoral o del projecte de recerca, o el tutor o tutora. 

El compromís de confidencialitat i secret continuarà en vigor i serà vinculant fins i tot després que la 
relació administrativa i/o laboral entre el doctorand o la doctoranda i la UPC hagi finalitzat. 

5. Règim de propietat intel·lectual/industrial 
El doctorand o doctoranda té el dret reconegut com a titular dels drets de propietat intel·lectual i/o 
industrial que li puguin correspondre d'acord amb la legalitat vigent, i a aparèixer com a coautor o 
coautora en tots els treballs, articles o comunicacions en què s'exposin els treballs de recerca en els 
quals hagi participat de forma rellevant, i a figurar com a primer autor o autora si el tema complet del 
treball és específic de la seva tesi doctoral. 

El doctorand o doctoranda té dret a exercir els drets de propietat intel·lectual derivats de la seva activitat 
formativa en la recerca i de conformitat amb la seva contribució, d'acord amb allò que estableix la 
legalitat vigent. Els drets esmentats són independents, compatibles i acumulables amb altres drets que 
puguin derivar-se de la recerca realitzada, sense perjudici dels condicionants derivats de l'obra col·lectiva 
quan el doctorand o doctoranda participi o estigui vinculat o vinculada a un projecte col·lectiu de recerca. 

El doctorand o doctoranda queda sotmès o sotmesa, pel que es refereix als eventuals drets de propietat 
industrial que pugui ostentar sobre els resultats de la recerca, al que estableix la legislació vigent per a 
les patents universitàries i a la normativa aprovada per la UPC.  

6. Resolució de conflictes 
En cas d'incompliment dels compromisos inclosos en aquest document, les parts ho han de posar en 
coneixement del coordinador o coordinadora del programa de doctorat corresponent, que ha d'actuar 
com a mediador o mediadora. Si la mediació del coordinador o coordinadora i de la comissió acadèmica 
del programa de doctorat no resol el conflicte, aquest s'ha de traslladar als òrgans competents de la 
UPC.  

Si el doctorat es duu a terme en el marc d'un conveni amb una altra institució, les parts s'han d'atendre a 
les disposicions particulars esmentades en el conveni de col·laboració, que els signataris d'aquest 
document han de conèixer. 

7. Vigència 
Aquest document té efecte des de la data de la seva signatura fins a la lectura de la tesi doctoral, llevat 
de les clàusules que continguin obligacions permanents en el temps. No obstant això, queda sense 
efecte en tot el que contradigui la normativa reguladora dels procediments d'admissió del projecte de 
tesi, elaboració, autorització, nomenament del tribunal i avaluació de les tesis doctorals de la UPC. 

 

Barcelona, .................................................................................................................................................... 

El senyor/la senyora ..................................................................................................................................... 
(doctorand/doctoranda) 

Del Programa de Doctorat ............................................................................................................................ 

 

El Dr./la Dra .................................................................................................................................................. 
(director/directora de tesi)  

NOTA: en cas de codirecció han de signar tots els directors aprovats membres de la UPC 

 

La Vicerectora Adjunta de Recerca  ............................................................................................................. 

 

Signatura de totes les parts 
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Convenis i acords amb altres organitzacions i/o institucions per 
a la realització d'activitats en el marc dels estudis de doctorat 
Els convenis i acords amb d'altres organitzacions i/o institucions acadèmiques per realitzar 
activitats en el marc dels estudis de doctorat han de seguir la Normativa per a la realització 
de convenis vinculats al estudis de doctorat.  
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