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Actualització de la programació universitària dels estudis de doctorat 

Antecedents 
L’article 116 de la Llei 1/2003, d’Universitats de Catalunya,  defineix la programació universitària 
al seu apartat 1r, que estableix: “La Programació universitària de Catalunya és un instrument de 
planificació, coordinació i reordenació dels ensenyaments que ofereixen les universitats 
públiques de Catalunya, que inclou, com a mínim, els ensenyaments conduents a l'obtenció dels 
títols universitaris oficials.” 

La UPC elabora anualment la seva proposta de programació universitària, d’acord amb el 
calendari establert pel Consell Interuniversitari de Catalunya – CIC. Aquesta programació preveu 
l’oferta d’ensenyaments de grau i màster i les respectives places de nou accés. Respecte de la 
programació d’estudis de doctorat, l’oferta dels quals és considerablement més estable, 
s’aprova de forma íntegra l’oferta de programes de doctorat juntament amb les places de nou 
accés a aquests. 

D’acord amb els requeriments d’elaboració i aprovació de la programació universitària, es 
requereix un acte exprés d’aprovació per part del Consell de Govern i del Consell Social, en virtut 
d’allò establert a l’article 88.b de la Llei d’Universitats de Catalunya. 

L’Acord CG/2018/09/03, del Consell de Govern d'11 de desembre de 2018, va aprovar la 
proposta de programa de doctorat en Educació en Enginyeria, Ciències i Tecnologia, i el va 
integrar a la proposta de programació Universitària de la UPC per al curs 2020-2021. 

Atès que es van implantar el programa de doctorat en Cadena de Subministrament i Direcció 
d’Operacions / Supply Chain and Operation Management amb efectes del curs 2016-2017, i el 
programa de doctorat en Administració i Direcció d’Empreses (interuniversitari UPC-UOC-UPCT-
UPM) amb efectes del curs 2019-2020. 

Atès allò que preveu l’article 88, apartat b, de la Llei 1/2003, d’Universitats de Catalunya, 

El Consell de Govern ACORDA: 

1. Actualitzar la programació universitària dels estudis de doctorat de la UPC en el sentit
d’incloure, amb efectes del curs 2016-2017, el programa de doctorat en Cadena de
Subministrament i Direcció d’Operacions / Supply Chain and Operation Management, i
amb efectes del curs 2019-2020 el programa de doctorat en Administració i Direcció
d’Empreses (interuniversitari UPC-UOC-UPCT-UPM), amb 10 i 15 places de nou accés,
respectivament.

2. Elevar el present Acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau, en l’àmbit de
la seva competència, i comunicar-ho a la Direcció General d’Universitats per a la seva
inclusió, si escau, a la programació universitària de Catalunya.

Barcelona, 11 de desembre de 2019. 




