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1. PreÀmBUl

El Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix 
l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, fixa un marc 
normatiu per adaptar aquests ensenyaments a l’Espai Europeu 
d’Educació Superior. El Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, 
deroga els anteriors i representa un canvi significatiu pel que fa als 
requisits d’accés i d’admissió als estudis de doctorat. 

Atès que el nou RD 99/2011 en què es regulen els ensenyaments 
oficials de doctorat a l’Estat espanyol modifica de forma subs-
tancial la normativa anterior del RD 1393/2007, s’han ajustat els 
punts 7 i 8 de l’actual normativa de doctorat de la UVic al nou 
RD 99/2011, en compliment de la seva la disposició transitòria 
primera.

Per obtenir el títol de Doctor o Doctora cal haver superat un 
període de formació (màster) i un període de recerca organitzat 
(estudis de doctorat). El conjunt organitzat de totes les activitats 
formatives i d’investigació que porten a l’obtenció del Títol de Doc-
tor es denomina programa de doctorat.

Els estudis de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada 
de l’estudiant en les tècniques de recerca i podran incorporar 
cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació 
investigadora i inclouran l’elaboració i presentació de la correspo-
nent tesi doctoral, que consistirà en un treball original de recerca. 
Mitjançant la superació dels estudis de doctorat s’obté el títol de 
doctor, que representa el nivell més elevat de l’educació superior. 
El títol de doctor faculta per a la docència i la investigació d’acord 
amb la legislació vigent.

Aquesta normativa serà aplicable als Programes de Doctorat que 
s’imparteixen a partir del curs 2011-2012, sempre que no hi hagi 
canvis legislatius que obliguin a modificar-la.

2. PerÍode de FormaciÓ

2.1. Accés al període de formació dels estudis de doctorat

El període de formació dels estudis de doctorat és el màster uni-
versitari en el seu itinerari de recerca.

Segons el Reial Decret 1393/2007, per accedir a un ensenyament 
de màster cal tenir un títol universitari oficial espanyol o qualse-
vol altre expedit per una institució d’educació superior de l’Espai 
Europeu d’Educació Superior que faculti, en el país que l’expedeix, 
a accedir a ensenyaments de màster. També podran accedir a un 
programa de màster els titulats procedents de sistemes educatius 
aliens a l’Espai Europeu d’Educació Superior sense necessitat 
d’homologació dels seu títols, sempre que acreditin un nivell de 
formació equivalent als corresponents títols universitaris ofi-
cials espanyols i que faculti, en el país d’origen, per a l’accés als 
ensenyaments de màster. L’admissió a un màster universitari no 
implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ estranger ni el 
seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els estudis.

En qualsevol cas, un cop superats els estudis, el títol de màster 
que s’obtingui tindrà plena validesa oficial. Complementàriament 
s’han establert uns requisits específics d’admissió que es des-
criuen a continuació.

2.2. Criteris d’admissió al període de formació

Els estudiants seran admesos a un màster d’acord amb els requi-
sits específics i els criteris de valoració de mèrits del màster o de 
la universitat. Els requisits d’admissió dels màsters amb directrius 
pròpies s’adequaran al que disposi la normativa reguladora espe-
cífica d’aquells ensenyaments.

Segons els coneixements previs acreditats, la Comissió Coor-

dinadora del Màster podrà determinar condicions específiques 
d’admissió, consistents en el requeriment de cursar crèdits 
suplementaris d’anivellament, itineraris determinats o bé el reco-
neixement de crèdits obtinguts en ensenyaments universitaris 
oficials.

Els criteris de selecció de sol·licituds concorden amb la Normativa 
de Màster de la UVic:

– El grau d’idoneïtat de la titulació prèvia als estudis de màster.

– L’expedient acadèmic dels estudis que hagi cursat prèviament.

– L’experiència professional.

– El coneixement d’una tercera llengua.

– La mobilitat durant els estudis previs.

–  Una declaració d’objectius on es faci constar la descripció de la 
motivació personal del candidat i els objectius que l’han portat a 
sol·licitar la plaça al màster.

La Comissió Coordinadora de cada Màster pot concretar i ampliar 
aquests criteris. En tot cas, la idoneïtat dels estudis, l’expedient 
acadèmic i l’experiència professional tindran un pes conjunt no 
inferior al 70%.

3. PerÍode de recerca

3.1. Accés al període de recerca dels estudis de doctorat

Per accedir al període de recerca d’un programa de doctorat cal-
drà, prèviament a l’admissió, estar en possessió d’un títol de grau, 
o un d’equivalent o homologat, i complir algun d’aquests requisits:

3.1.1. Accés amb titulacions oficials espanyoles o expedides per 
institucions d’educació superior de EEES:

a) Estar en possessió d’un títol de màster universitari o de qual-
sevol altre títol del mateix nivell expedit per una institució 
d’educació superior de l’EEES que faculti, en el país expedidor 
del títol, per a l’accés als estudis de doctorat.

b) Haver superat 60 crèdits inclosos en un o diversos màsters 
universitaris de la Universitat de Vic que configurin el període 
de formació dels estudis de doctorat als quals vol accedir 
l’estudiant.

c) Tenir un títol de graduat o graduada d’una durada, conforme 
a normes de dret comunitari, d’un mínim de 300 crèdits ECTS.

d) Estar en possessió d’un títol oficial de llicenciat, arquitecte o 
enginyer i tenir el Diploma d’Estudis Avançats (RD 778/1998) o 
la suficiència investigadora d’acord amb el que disposa el RD 
185/1985.

3.1.2. Accés amb titulacions expedides per institucions 
d’educació superior alienes a l’EEES:

Els titulats o les titulades provinents de sistemes educatius 
aliens a l’Espai Europeu d’Educació Superior podran accedir-hi 
sense necessitat d’homologar el títol. La Universitat, de totes 
maneres, haurà de comprovar que els títols acrediten un nivell de 
formació equivalent als corresponents títols espanyols de màster 
universitari i que faculten, en el país expedidor del títol, per als 
ensenyaments de doctorat. L’admissió a un programa de doctorat 
no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ estranger ni 
el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els estudis. 
En qualsevol cas, un cop superats els estudis, el títol de doctor que 
s’obtingui tindrà plena validesa oficial.

En el cas d’estudiants que hagin iniciat estudis de doctorat, a 
l’empara del RD 185/1985 o del RD 778/1998 se’ls aplicaran les 
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disposicions reguladores del doctorat i de l’expedició del títol de 
doctor vigents en el moment d’iniciar aquests estudis. En tot cas, 
aquests ensenyaments quedaran definitivament extingits el 30 de 
setembre de 2015.

3.1.3. Trasllat d’expedient del període de recerca organitzat.

Els titulats provinents d’altres centres universitaris de l’Estat 
espanyol que vulguin sol·licitar trasllat d’expedient a la UVic, 
prèviament hauran de sol·licitar a la UVic l’admissió al període 
de recerca organitzat fent servir l’imprès normalitzat, i un cop 
acceptats, podran sol·licitar el trasllat d’expedient a la universitat 
d’origen.

3.2. Requisits d’admissió

Correspon a la Comissió de Doctorat (CdD) resoldre les sol·licituds 
d’admissió al període de recerca organitzat dels estudis de doc-
torat.

Els estudiants, a més de complir amb els requisits d’accés gene-
rals hauran de complir els requisits d’admissió següents:

- Estar en possessió d’un títol oficial de grau, o equivalent, els 
continguts del qual siguin d’àmbits afins o relacionats amb el 
programa de doctorat.

- Estar en possessió del títol de màster oficial de l’àmbit acadè-
mic del programa de doctorat al qual es vol accedir.

- Presentar una proposta de projecte de tesi vinculada a alguna 
de les línies de recerca del programa de doctorat.

- Presentar una carta de motivació personal.

Complementàriament la CdD podrà exigir:

- Tenir coneixement de l’idioma anglès/ o bé d’una tercera llen-
gua.

- Presentar una o més cartes de recomanació o aval acadèmic.

La CdD pot concretar i ampliar aquests criteris en funció del 
nombre de places disponibles  a aquest programa que anualment 
publicarà el Consell de Direcció de la Universitat.

Als estudiants que tot i complir els requisits d’accés generals 
provinguin d’ensenyaments aliens al període de formació del 
programa de doctorat, la CdD podrà exigir-los la superació de 
complements específics de formació per compensar els dèficits 
formatius en alguna de les disciplines dels estudis de doctorat.

4. dUrada del doctorat

La durada dels estudis de doctorat va lligada a la dedicació de 
l’estudiant. Per a un estudiant a temps complet, la durada del 
període de recerca serà de tres cursos acadèmics.

En el cas que l’estudiant necessiti prorrogar aquest període per un 
altre de la mateixa durada, serà la CdD qui valorarà i resoldrà la 
sol·licitud que caldrà acreditar documentalment.

S’estableixen un màxim de dues pròrrogues per estudiant.

Si per causes excepcionals durant un període determinat el docto-
rand no pot continuar les tasques d’elaboració de la tesi, haurà de 
comunicar-ho a la CdD presentant a l’Àrea de Gestió Acadèmica 
(AGA) l’imprès de sol·licitud que correspongui, per tal que pugui 
ser donat de baixa transitòriament. Quan vulgui reincorporar-se 
a l’elaboració de la tesi, caldrà que ho sol·liciti novament a la CdD 
mitjançant la presentació a l’AGA de l’imprès de sol·licitud que 
correspongui.

5. admissiÓ als estUdis de doctorat

5.1. Admissió als estudis de doctorat

Per ser admès als estudis de doctorat l’estudiant haurà de pre-
sentar, signat, a l’AGA, l’imprès de sol·licitud d’admissió al període 
de recerca organitzat dels estudis de doctorat, juntament amb la 
documentació que s’indica a continuació per tal que el seu expe-
dient pugui ser avaluat per la CdD.

La documentació que ha de presentar l’estudiant a l’Àrea de Gestió 
Acadèmica juntament amb la sol·licitud d’admissió és la següent:

- Original i fotocòpia o còpia compulsada del document identifi-
catiu.

- Dues fotografies de mida carnet amb el nom i cognoms a dar-
rera.

- Presentar una carta de motivació personal.

- Una o més cartes de recomanació o aval acadèmic, si escau.

- Certificat o títol que acrediti el coneixement d’una tercera llen-
gua.

- Còpia de l’expedient acadèmic de grau, llicenciatura o diploma-

tura, etc.

5.1.1. Els estudiants que han cursat els estudis d’accés a cen-
tres espanyols:

Segons quina sigui la via d’accés al període de recerca, l’estudiant 
haurà de presentar:

- Còpia compulsada del títol o resguard que dóna accés al període 
de recerca organitzada del programa de doctorat segons la via 
d’accés:

a)  Còpia compulsada del títol de màster universitari o del res-
guard.

b)  Còpia compulsada del títol de grau o d’un títol equivalent 
(d’un mínim de 300 crèdits ECTS) o del resguard.

c)  Còpia compulsada del Diploma d’Estudis Avançats 
(RD778/1998) o de la suficiència investigadora (RD185/1985).

d)  Còpia compulsada de la certificació acadèmica personal dels 
estudis realitzats per a l’obtenció del títol que dóna accés al 
període de recerca organitzat.

5.1.2. Els estudiants que han cursat els estudis d’accés a cen-
tres estrangers:

- Còpia compulsada del títol de grau o de màster universitari o 
d’un títol equivalent o del resguard de la seva expedició. En el 
cas de tenir el títol homologat, una còpia compulsada de la cre-
dencial d’homologació expedida pel MEC.

- En el cas que el títol no estigui homologat, còpia compulsada del 
certificat expedit pel ministeri competent en matèria d’educació 
del país d’origen en què se certifiqui que la titulació presentada 
faculta per a l’accés als estudis de doctorat d’aquell país.

- Còpia compulsada de la certificació acadèmica on constin 
totes les assignatures cursades i aprovades i les corresponents 
qualificacions. En el document hi ha de constar el sistema de 
qualificacions aplicat.

Tots els documents han de:

a) Ser oficials i estar expedits per les autoritats competents 
d’acord amb l’ordenament jurídic del país de què es tracti.

b) Presentar-se legalitzats per la via diplomàtica o, si escau, 
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mitjançant la postil·la del Conveni de La Haia. Aquest requisit 
no s’exigeix en el cas de documents expedits per les autoritats 
dels estats membres de la Unió Europea o signataris de l’acord 
econòmic europeu.

c) Anar acompanyats, si escau, de la corresponent traducció oficial 
al castellà o al català.

5.2. Admissió del projecte de tesi i assignació del director.

Un cop admès als estudis de doctorat, l’estudiant haurà de pre-
sentar a l’AGA la sol·licitud de matrícula de tutoria acadèmica dels 
estudis de doctorat. 

En el procediment d’admissió del projecte de tesi, la CdD i el 
director del Departament responsable de la tesi, assignaran a 
l’estudiant, si no ho ha fet abans, un director o directora de tesi, i 
un tutor o tutora, si escau. L’assignació de director es farà tenint 
en compte els doctors o doctores vinculats a la línia de recerca 
assignada. En el cas que el director o directora assignat sigui aliè a 
la UVic, la CdD assignarà a l’estudiant un tutor o tutora de la UVic.

La CdD i el director o directora del Departament podran designar, 
quan ho estimin convenient, codirectors de la tesi, que en qualse-
vol cas hauran de ser doctors.

En el termini màxim de 30 dies a comptar des de la data de 
la sol·licitud d’admissió del projecte de tesi, la CdD resoldrà 
l’admissió o no del projecte presentat i autoritzarà la matriculació 
de l’estudiant als estudis de doctorat. La resolució de la CdD es 
notificarà al doctorand o doctoranda, a través de l’AGA i, en cas 
que sigui favorable, es comunicarà també al director o directora de 
la tesi, i al tutor o tutora, si n’hi ha.

Les modificacions i/o incidències que es produeixin respecte 
al projecte de tesi doctoral i/o a l’assignació de director/a o de 
tutor/a hauran de seguir el mateix procediment d’aprovació i 
comunicació.

6. ProcedimeNts de matricUlaciÓ dUraNt el PerÍode de 
recerca orGaNitZat

Els estudiants admesos als estudis de doctorat hauran de for-
malitzar obligatòriament, cada curs acadèmic, la matrícula de 
tutoria dels estudis de doctorat, per tal de tenir dret a la tutela 
acadèmica, a la utilització dels recursos necessaris per al desen-
volupament del seu treball i als drets previstos en la Normativa 
Acadèmica de la Universitat. L’estudiant també haurà de forma-
litzar la matrícula el curs acadèmic en què dipositi la tesi doctoral 
per a la seva defensa, en concepte de tutoria de tesi, per l’import, 
condicions i procediment que determinin les normatives econò-
mica i acadèmica corresponents.

Per tal de garantir la qualitat de les tesis doctorals, el doctorand 
o doctoranda haurà de presentar anualment, dins el període 
que estableixi la CdD un informe científic del treball de recerca 
realitzat i les publicacions que es derivin d’aquesta investiga-
ció a la secretaria del seu centre amb la finalitat d’evidenciar 
l’assoliment de les competències bàsiques que s’estableixen al 
punt 3.4, annex I del RD 1393/2007. La CdD serà l’òrgan respon-
sable d’avaluar l’informe i d’autoritzar al doctorand o doctoranda, 
si escau, la matrícula anual dels estudis de doctorat. Per forma-
litzar les matrícules als estudis de doctorat a partir del segon 
any, l’estudiant haurà de presentar a l’AGA, juntament amb la 
sol·licitud de matrícula, la resolució de l’avaluació de l’informe 
científic amb l’autorització de nova matriculació.

Un cop acceptat el projecte de tesi, es podrà defensar la tesi en un 
termini mínim de tres anys i màxim de cinc anys. Qualsevol canvi 
que es produeixi a partir de l’admissió del projecte de tesi, sigui de 
director o directora, sigui de títol de la tesi o qualsevol altre, haurà 

de ser comunicat a la CdD utilitzant l’imprès de sol·licitud que 
correspongui, que caldrà fer arribar a l’AGA.

7. elaBoraciÓ i avalUaciÓ de la tesi doctoral

7.1.  La tesi doctoral

La tesi doctoral consistirà en un treball original de recerca en 
qualsevol disciplina elaborat pel candidat. El treball haurà 
d’emmarcar-se en alguna de les línies de recerca que configurin el 
programa de doctorat.

La tesi serà redactada i posteriorment defensada en qualsevol de 
les llengües oficials a Catalunya o en anglès. En casos justificats, 
la CdD podrà autoritzar la redacció i posterior defensa en una altra 
llengua si hi ha motius acadèmicament justificats.

La tesi doctoral haurà de contenir una introducció al tema 
d’estudi, els objectius que es pretenen assolir, una exposició de 
la investigació realitzada, la discussió dels resultats obtinguts, i 
les conclusions. A més a més, podrà incloure tots els annexos que 
es considerin convenients. Un dels annexos haurà de contenir el 
currículum del doctorand o doctoranda.

La portada de la tesi ha de fer constar que es tracta d’una tesi doc-
toral, i ha de portar el títol(i subtítol, si escau), l’autor, el director, 
el tutor,  el departament, la facultat, la universitat, i l’any. Si la 
tesi consta de més d’un volum, s’ha d’especificar en cadascun el 
número de volum de què es tracta.

7.2. Autorització i dipòsit de la tesi doctoral

Finalitzada l’elaboració de la tesi doctoral, i amb un període de 
tres mesos anteriors a la possible data de la lectura de la tesi, el 
doctorand o doctoranda presentarà a l’AGA l’imprès normalitzat 
de sol·licitud d’autorització per dipositar la tesi doctoral, que es 
farà arribar a la CdD del programa. A aquesta sol·licitud s’hi haurà 
d’adjuntar:

– Informe científic final dels estudis de doctorat. L’informe l’ha 
d’emetre l’estudiant, mitjançat el document normalitzat, i ha 
d’estar avalat i signat pel director o directors i tutor, si escau. 

– Dos informes de dos avaluadors externs a la UVic. Juntament 
amb l’informe científic l’estudiant ha de presentar dos informes 
de dos avaluadors externs a la UVic i al programa de doctorat, 
que siguin experts en la matèria o matèries objecte de la tesi 
doctoral. Els informes que emetin les persones expertes s’han 
de referir tant als aspectes formals de la tesi doctoral com a la 
seva adequació al marc teòric, als objectius, a la metodologia, 
als resultats, a la discussió, a les conclusions i a les referències, 
i han de destacar, si escau, les repercussions que els resultats 
poden tenir en l’àmbit científic i social. Els avaluadors podran 
ser membres del tribunal de tesi.

– Document d’Activitats del Doctorand, segons l’imprès normalit-
zat. 

– L’original o còpia compulsada de l’autorització del director de la 
tesi doctoral ratificada pel tutor de la tesi, si escau.

-  Original o còpia compulsada de l’expedient acadèmic on constin: 
els estudis de doctorat cursats, la línia de recerca i el director o 
directora de tesi assignat, els cursos acadèmics en què s’han 
matriculat aquests estudis, la sol·licitud d’admissió del projecte 
de tesi doctoral (el títol ha de coincidir amb el títol de la tesi, així 
com el director o directora, altrament cal demanar-ne la modifi-
cació al departament responsable de la tesi).

– Document acreditatiu del màster o màsters (per als estudiants 
que hagin superat els estudis de doctorat d’acord amb el RD 
1393/2007).
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-  Document acreditatiu del DEA (per als estudiants que hagin 
superat els estudis de doctorat d’acord amb el RD 778/1998) 
o la suficiència investigadora d’acord amb el que disposa el RD 
185/1985.

– Dos exemplars enquadernats de la tesi signats pel doctorand 
o doctoranda,  d’acord amb el format establert al punt 7.1. 
d’aquesta normativa.

– Un exemplar digital de la tesi doctoral i del currículum en format 
PDF o similar.

– Proposta de 6 experts que puguin formar part del tribunal enca-
rregat de jutjar la tesi i una proposta de data de lectura de tesi, 
mitjançant l’imprès normalitzat. A aquesta sol·licitud s’hi haurà 
d’adjuntar la documentació següent:

1. Currículum dels membres del tribunal.

2. Document d’acceptació dels membres del tribunal.

– Si la tesi està redactada en un idioma diferent del català cal 
presentar un resum en català de cinc fulls com a màxim.

En el cas de tesis presentades per compendi de publicacions cal-
drà aportar:

1. L’acceptació escrita, mitjançant l’imprès normalitzat, dels 
coautors/es que el candidat presenti el treball com a tesi.

2. La renúncia per escrit, mitjançant l’imprès normalitzat, dels 
coautors no doctors dels treballs, a presentar-los com a part 
d’una altra tesi doctoral.

Si el doctorand o doctoranda vol obtenir la menció de doctorat 
europeu, cal seguir la normativa aprovada pel CDU el 08/05/07, i 
haurà de presentar a més a més:

1. Una justificació d’haver realitzat una estada mínima de tres 
mesos en un país europeu, mitjançant un certificat expedit 
pel director o directora del centre del país europeu on hagi fet 
l’estada.

2. Els informes de dos professors doctors que pertanyin a institu-
cions d’ensenyament superior de dos països diferents de l’Estat 
espanyol.

3. Un informe avaluador d’un professor de la UVic.

En cas de resolució favorable, el responsable de la CdD ho comu-
nicarà a l’estudiant a través de l’AGA i a la Comissió de Recerca, 
i farà arribar l’exemplar autoritzat de la tesi doctoral i tota la 
documentació que l’avaluació de la tesi hagi generat a l’AGA, que 
dipositarà la tesi a la Biblioteca.

En el termini màxim de cinc dies hàbils després d’haver efectuat el 
dipòsit de la tesi, la Comissió de Recerca ho comunicarà a tots els 
departaments, instituts universitaris i centres de la UVic. Quedarà 
en dipòsit a la biblioteca quinze dies hàbils –excepte els dissab-
tes, el mes d’agost i els períodes no lectius de Nadal i Setmana 
Santa– perquè qualsevol doctor o doctora pugui llegir-la i adreçar, 
si escau, un escrit a la Comissió de Recerca amb les considera-
cions que estimi convenients sobre el seu contingut.

Transcorregut el temps de dipòsit, a la vista dels comentaris 
rebuts i prèvia consulta al departament corresponent i als espe-
cialistes que es cregui oportú, la Comissió de Recerca decidirà 
si autoritza o no la defensa pública de la tesi. En el supòsit que 
no s’autoritzi la defensa de la tesi, es comunicaran per escrit 
les raons de la decisió al doctorand/a, al director/a de la tesi i al 
tutor/a, si escau.

7.3. Autorització de la defensa de tesi doctoral i composició del 
tribunal

La Comissió de Recerca avaluarà la proposta de tribunal i nome-

narà un tribunal compost per tres titulars i dos suplents (màxim 
un membre titular de la UVic  o d’alguna institució que col·labori 
en el programa).

Tots els membres hauran d’estar en possessió del títol de doctor 
i tenir experiència acreditada en recerca. Aquesta experiència 
investigadora s’haurà d’acreditar amb publicacions afins a l’àmbit 
de la tesi i complir almenys una de les condicions següents:

a) Tenir un tram de recerca.

b) Estar en possessió d’una acreditació de recerca o recerca 
avançada.

c) Ser membre d’un projecte competitiu en actiu finançat.

d) Pertànyer a un grup de recerca reconegut per la Generalitat.

Excepcionalment la Comissió de Recerca podrà considerar altres 
tipus de reconeixement de l’experiència investigadora.

En cap cas podran formar part del tribunal ni el director, ni el 
codirector de la tesi, ni el tutor. Tampoc en podran formar part els 
coautors dels possibles treballs publicats derivats de la recerca 
de la tesi.

La Comissió de Recerca designarà, entre els membres del tribunal, 
un/a president/a i un/a secretari/a. El president serà el membre 
del tribunal amb major experiència acreditada en recerca i/o 
càrrec acadèmic.

En cas de renúncia d’un membre titular del tribunal, el president 
ha de procedir a substituir-lo pel suplent corresponent i ho ha de 
comunicar a la Comissió de Recerca. Si s’ha de substituir el presi-
dent o presidenta per una causa sobrevinguda, l’ha de substituir 
la persona que proposi la Comissió de Recerca entre la resta de 
membres que formen part del tribunal, comptant-hi els membres 
de reserva. En l’acte de defensa de la tesi hi ha d’actuar el tribunal 
complet.

Si la Comissió de Recerca autoritza la defensa de la tesi doctoral, 
s’ha de nomenar el tribunal, en el mateix acte, i s’ha de notificar 
tot, a través de l’AGA, al doctorand o doctoranda, al director de la 
tesi, al tutor de la tesi si n’hi ha, i a la CdD.

El doctorand o doctoranda, en el termini màxim de deu dies a 
comptar des de l’endemà de la data de recepció de l’acord que 
autoritza la defensa de la tesi, ha de lliurar a cada membre del tri-
bunal una còpia de l’acord que autoritza la defensa de la tesi, una 
còpia de la tesi doctoral i el Document d’Activitats del Doctorand 
(DAD). També ha de formalitzar a l’AGA la matrícula de defensa 
de tesi.

7.4. Comunicació de la data i lloc de lectura

Un cop aprovada la lectura de la tesi i abonada la matrícula de 
la seva defensa, l’Oficina de Doctorat ho comunicarà al cen-
tre corresponent, el qual ho haurà d’anunciar, a través del 
director o directora, amb una antelació mínima de set dies, als 
serveis que correspongui de la Universitat, especialment a l’Àrea 
d’Infraestructures per poder fer la reserva d’aula i de l’equipament. 
La comunicació es farà a través del web de la UVic i de les formes 
que el departament cregui oportunes.

L’Oficina de Doctorat lliurarà al secretari o secretària del tribunal 
la documentació per a la lectura de tesi abans de l’acte de defensa.

8. deFeNsa i avalUaciÓ de la tesi doctoral

8.1. Celebració dels actes de la defensa i sistema de qualifica-
cions

La defensa de la tesi es farà a la universitat en què estigui inscrit el 
doctorand o doctoranda i tindrà lloc en sessió pública davant dels 
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membres del tribunal. Consistirà en una exposició i defensa per 
part del doctorand/a, d’uns 45-50 minuts, de la recerca realitzada, 
la metodologia, el contingut i les conclusions, amb una menció 
especial a les aportacions originals.

Els membres del tribunal poden formular al doctorand o docto-
randa totes les qüestions que considerin oportunes. Els doctors 
o doctores presents a l’acte públic poden formular qüestions en 
el moment i la forma que assenyali el o la president del tribunal. 

En el cas de les tesis dipositades a partir del dia 11 de febrer 
de 2012, els membres del tribunal disposaran del Document 
d’Activitats del Doctorand (DAD), on constaran totes les activitats 
formatives que ha dut a terme el doctorand durant el període de 
recerca del doctorat. Aquest document de seguiment no donarà 
lloc a una puntuació quantitativa, però sí que constituirà un ins-
trument d’avaluació qualitativa que complementarà l’avaluació 
de la tesi doctoral i evidenciarà les competències que ha assolit el 
doctorand durant els estudis de doctorat.

8.2. Qualificació

Finalitzada la defensa i la discussió de la tesi, el tribunal emetrà 
un informe i la qualificació global d’acord:

a.)	Tesis dipositades fins al 10 de febrer de 2012:

 La qualificació global concedida a la tesi s’establirà d’acord amb 
l’escala següent: “no apte”, “aprovat”, “notable” i “excel·lent”.

  El tribunal podrà atorgar la menció “cum laude” si la qualificació 
global és “excel·lent” i si hi ha unanimitat per part dels membres 
del tribunal.

b)	Tesis dipositades a partir de l’11 de febrer de 2012:

 La qualificació global concedida a la tesi s’establirà d’acord amb 
l’escala següent: “no apte” o “apte”.

 El tribunal podrà proposar que la tesi obtingui la menció “cum 
laude”, si s’emet en aquest sentit el vot secret positiu per unani-
mitat.

 La concessió final de l’esmentada menció ha de garantir que 
l’escrutini dels vots per a l’esmentada concessió es realitzi en 
sessió diferent de la corresponent a la defensa de la tesi docto-
ral. 

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

El secretari estén l’oportuna acta de qualificació de la tesi, que 
han de signar tots els membres del tribunal, i ha de trametre-la 
a l’AGA juntament amb qualsevol altra documentació reglamen-
tària relacionada amb l’avaluació de la tesi (sobres tancats amb 
els informes individuals i secrets, acta addicional de la menció de 
doctor europeu, etc.).

L’AGA trametrà l’informe i tota la documentació descrita en el punt 
anterior a la Comissió de Recerca, que en el termini màxim d’un 
mes obrirà els sobres i, en cas d’unanimitat de vots favorables 
per al reconeixement de la menció “cum laude”, ho comunicarà al 
doctorand, al director de la tesi doctoral, a la CdD del programa i a 
l’AGA, per tal que la qualificació del doctorand sigui modificada en 
els corresponents registres per incloure-hi aquesta menció.

 En el cas que, a partir dels comentaris que els doctors hagin 
realitzat en l’acte públic de defensa, el tribunal consideri que cal 
substituir els exemplars de la tesi dipositats, el secretari del tribu-
nal farà un informe en aquest sentit, que remetrà a l’AGA, la qual 
gestionarà la substitució.

8.3. Arxiu de la tesi doctoral

Un cop aprovada la tesi doctoral, la Universitat s’ocuparà d’arxivar-
ne una còpia en format electrònic obert i en format paper a la 
biblioteca, i en remetrà, en format electrònic, un exemplar i la 
informació necessària al Ministerio de Ciencia e Innovación.

8.3.1. Publicació de la tesi a la base de dades TDX

Si el nou doctor ho autoritza, s’entrarà la tesi a la base de dades de 
Tesis Doctorals en Xarxa (TDX). En aquest cas haurà de presentar 
a la biblioteca la documentació següent:

– Un fitxer Word amb un resum de la tesi en català i/o castellà i 
un altre en anglès (amb una extensió màxima de 150 paraules 
per resum).

– Una llista de paraules clau sobre el contingut de la tesi en català 
i/o castellà i un altre en anglès.

– Un document amb les dades personals per tal que la Biblioteca 
s’hi pugui posar en contacte, si cal. Un cop entregada tota 
aquesta documentació, la Biblioteca facilitarà al nou doctor el 
contracte pel qual s’autoritza la Universitat de Vic a publicar 
la tesi a la TDX. Un cop signat el contracte l’haurà de retornar 
a la biblioteca per tal que es pugui procedir a incorporar la tesi 
a la base de dades TDX. Quan la tesi estigui entrada a la TDX, la 
Biblioteca s’encarregarà de comunicar-ho al nou doctor.

 Els drets d’autor queden protegits mitjançant el contracte 
d’edició entre la UVic i el nou doctor, pel qual aquest es reserva 
el dret de publicar la tesi en altres editorials i/o suports.

A més, abans d’incorporar la tesi a la TDX, la Biblioteca gestiona 
l’obtenció dels números de dipòsit legal i ISBN que en garanteixen 
la propietat intel·lectual.

8.3.2.TESEO

La Biblioteca s’ocuparà d’entrar les dades bibliogràfiques de la 
tesi a la base de dades TESEO.

8.4. Tesi com a compendi de publicacions

Una tesi doctoral es pot presentar com a compendi de publica-
cions. A tal efecte caldrà:

– Un mínim de dues publicacions de recerca sobre la mateixa 
línia de recerca (llibres, capítols de llibre o articles en revistes 
indexades). Les publicacions, en el moment de sol·licitar la pre-
sentació de la tesi en aquest format, han d’estar acceptades per 
a la publicació en revistes indexades de l’àmbit de la recerca de 
la tesi doctoral.

– Que com a mínim dues de les publicacions de la tesi hagin estat 
publicades o acceptades per a la publicació amb posterioritat 
al període de formació del doctorat (DEA, tesina o suficiència 
investigadora), o bé a la data d’admissió del projecte de tesi.

– És recomanable que, sempre que sigui possible, a les publica-
cions hi consti la vinculació del doctorand o doctoranda amb la 
UVic: o bé a través de la filiació del director/a o del doctorand/a, 
o bé en els agraïments, o en una nota a peu de pàgina, amb 
l’expressió “Aquest treball ha estat realitzat en el marc del pro-
grama de doctorat en ... de la Universitat de Vic”, o semblant.

En el cas que la tesi doctoral es presenti com a compendi de publi-
cacions, el doctorand o doctoranda ha d’adjuntar a la sol·licitud 
d’autorització per dipositar la tesi doctoral els documents que 
s’estableixen en l’article 7.2 d’aquesta normativa i els documents 
següents:

–   Escrit del director de la tesi sobre el factor d’impacte o la cate-
gorització de la revista dels articles o les publicacions que es 
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recullen en la tesi doctoral, justificant la coherència del com-
pendi de publicacions que fa que el conjunt tingui el caràcter de 
tesi doctoral.

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

–  Una còpia  dels treballs ja publicats (articles o altres publi-
cacions), fent constar clarament el nom i l’afiliació de tots els 
coautors dels treballs i la referència completa de la revista en 
què s’han publicat o admès per a la publicació. En aquest darrer 
cas cal adjuntar un justificant de l’admissió i la referència com-
pleta de la revista a què s’han tramès perquè es publiquin. En 
tots els casos cal indicar el factor d’impacte, el quartil i àrea de 
coneixement de la revista en què ha aparegut cadascuna de les 
publicacions o bé indicar les dades sobre la repercussió objec-
tiva dels resultats .

–  En el cas que es presenti algun treball fet en coautoria, en els 
articles que s’hagin presentat o es presentaran en altres tesis 
doctorals, cal aportar un informe del director de la tesi en què 
s’especifiqui exhaustivament quina ha estat la participació del 
doctorand o doctoranda en cada article, i es justifiqui si algun 
dels coautors d’algun dels treballs presentats en la tesi doctoral 
ha utilitzat, implícitament o explícitament, aquests treballs per 
a la realització d’una tesi doctoral o té previst utilitzar-los en el 
futur.

La CdD estudia la documentació aportada i decideix si és proce-
dent la presentació de la tesi doctoral en aquest format. En tot cas, 
les tesis doctorals presentades en aquest format han de complir 
obligatòriament els criteris següents:

– La tesi que es presenta ha de contenir, a més d’una còpia dels 
treballs publicats, una introducció general en què es presen-
tin els treballs i es justifiqui la unitat temàtica de la tesi i la 
coherència del compendi d’articles que l’acredita per a aquest 
format de tesi doctoral, i ha d’incloure un resum global dels 
resultats obtinguts, de la discussió d’aquests resultats i de les 
conclusions finals.

- Les publicacions que es presenten com a part de la tesi no es 
poden presentar com a part integrant d’altres tesis doctorals.

– Els requisits que pugui establir amb aquesta finalitat la CdD. 

9. eXPediciÓ del tÍtol

9.1. Requisits per a l’expedició del títol

Un cop superada la lectura de la tesi, el doctorand o doctoranda 
podrà sol·licitar l’expedició del títol de doctor o doctora d’acord 
amb la legislació vigent. D’acord amb la normativa sobre expedició 
de títols, la denominació del títol serà: Doctor o Doctora per la Uni-
versitat de Vic, i inclourà informació que especifiqui la disciplina 
en la qual s’ha elaborat la tesi doctoral.

9.2. Menció europea al títol de doctor o doctora

Segons el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, en l’anvers del 
títol de doctor o doctora es podrà incloure la menció “doctor euro-
peu”, sempre que es donin les circumstàncies següents:

1. Que durant el període de formació per a l’obtenció del títol de 
doctor, el doctorand hagi fet una estada mínima de tres mesos 
fora d’Espanya en una institució d’ensenyament superior o 
centre de recerca d’un estat membre de la UE, cursant estudis 
o realitzant treballs de recerca reconeguts per la Universitat.

2. Que part de la tesi doctoral, com a mínim el resum i les conclu-
sions, s’hagin redactat i presentat en una de les llengües oficials 
de la UE diferent de qualsevol de les llengües oficials d’Espanya.

3. Que la tesi hagi estat informada per un mínim de dos experts 
d’alguna institució d’educació superior o centre de recerca d’un 
estat membre de la UE diferent d’Espanya.

4. Que, com a mínim, un expert que pertanyi a una institució 
d’educació superior o centre de recerca d’un estat membre de la 
UE diferent d’Espanya, amb el grau de doctor, i diferent del res-
ponsable de l’estada mencionat en l’apartat 1 i dels mencionats 
en l’apartat 3, hagi format part del tribunal avaluador de la tesi.

La defensa de la tesi ha de tenir lloc a la mateixa universitat 
espanyola on el doctorand o doctoranda estigui inscrit. Un cop 
s’hagi defensat la tesi, el doctorand o doctoranda haurà de pre-
sentar a l’AGA la documentació següent;

1. Sol·licitud de menció europea.

2. L’acta addicional signada pel secretari del tribunal on s’ha fet 
constar que es compleixen els requisits de redacció i presenta-
ció en alguna de les llengües oficials de la Unió Europea.

9.2. Sol·licitud d’expedició

La sol·licitud d’expedició s’haurà de formalitzar en imprès norma-
litzat a l’Àrea de Gestió Acadèmica de la Universitat de Vic. Les 
dades personals s’han de fer constar segons figuren al corres-
ponent DNI vigent en el cas els estudiants amb nacionalitat 
espanyola, o passaport o targeta de residència vigent per a estu-
diants amb nacionalitat estrangera, del qual s’ha d’adjuntar una 
fotocòpia que l’Àrea de Gestió Acadèmica de la Universitat de Vic 
haurà de validar, afegint els corresponents signes ortogràfics. 
Als títols s’hi faran constar les dades personals segons aquests 
criteris.

En cas de sol·licitud del Suplement Europeu al Títol, els estudiants 
amb nacionalitat estrangera, han d’aportar en tots els casos el 
passaport vigent.

Si hi ha hagut un canvi de les dades amb posterioritat a l’expedició 
d’aquest document oficial i es vol reflectir la nova versió al títol, 
s’haurà d’adjuntar un certificat del registre civil que així ho acrediti.

9.3. Pagament de la taxa

Per poder expedir el títol oficial de doctor l’estudiant ha de pagar la 
taxa que anualment fixa la Universitat de Vic.

9.4. Resguard de pagament

L’AGA certificarà el pagament d’aquesta taxa expedint un res-
guard de pagament dels drets d’expedició del títol, que acredita la 
condició de doctor o doctora de l’estudiant.

Així mateix, l’estudiant pot demanar l’expedició d’un certificat 
substitutori del títol, mentre aquest no s’editi, per tal de col·legiar-
se, presentar-lo a administracions estrangeres, etc.

9.5. Comunicació de recepció del títol

L’AGA comunicarà per escrit a l’estudiant que el títol és a la seva 
disposició, una vegada expedit. Aquesta comunicació es farà a 
l’adreça que es va fer constar en la sol·licitud d’expedició.

9.6. Lliurament del títol

El títol s’ha de lliurar a l’estudiant personalment. Aquest s’haurà 
d’identificar amb el document oficial corresponent, que haurà de 
ser vigent. Podrà autoritzar amb poder notarial a una altra persona 
la recollida d’aquest títol.

L’estudiant pot demanar al centre la tramesa del seu títol a la 
dependència oficial més propera al seu domicili, si no resideix a la 
província de Barcelona, o a l’ambaixada o consolat d’Espanya més 
proper, si resideix a l’estranger.
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9.7. Signatura del títol

Una vegada l’estudiant ha comprovat l’exactitud de les dades que 
es fan constar en el seu títol, l’ha de signar. També haurà de signar 
el llibre de registre conforme l’ha retirat.

10. Premis eXtraordiNaris

La UVic pot establir normes per atorgar mencions honorífiques o 
premis a les tesis doctorals que ho mereixin pel seu alt nivell de 
qualitat, els quals seran reflectits en el corresponent certificat 
acadèmic.

11. disPosicioNs traNsitÒries

S’aplicaran totes les disposicions transitòries establertes en el 
Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre.

Disposició transitòria primera. Incidències

Per tal que el tribunal pugui actuar vàlidament és necessària la 
presència dels tres membres, entre els quals hi ha d’haver el pre-
sident i el secretari.

Si, degudament convocat, l’acte de defensa de la tesi no es pot 
dur a terme per concurrència d’una causa justificada a judici del 
president del tribunal, el president pot fer una nova convoca-
tòria de l’acte de defensa, que ha de tenir lloc dins dels propers 
quinze dies. En aquest cas la convocatòria s’ha de comunicar a 
les mateixes persones a qui es va comunicar la primera, amb una 
antelació mínima de 24 hores.

En cas que, un cop convocat l’acte de lectura, algun dels membres 
del tribunal no pugui assistir a l’acte per causa justificada, el pre-
sident ha de substituir-lo per un suplent. En cas que l’absent sigui 
el president del tribunal, el president de la Comissió de Recerca 
ha de designar el suplent. En tots els casos s’han de respectar les 
limitacions i les condicions pel que fa a la composició dels tribu-
nals establertes en el punt 7.3 d’aquesta normativa. 

Si finalment l’acte no es pot dur a terme en el termini establert o si 
no hi ha prou suplents per assegurar l’actuació dels tres membres 
(entre titulars i suplents), respectant les limitacions i les condi-
cions relatives a la composició del tribunal de tesi establertes en 
aquesta normativa, la Comissió de Recerca haurà de nomenar un 
nou tribunal d’avaluació de la tesi doctoral, de conformitat amb el 
procediment establert en aquesta normativa. 

En cas que el doctorand o doctoranda no assisteixi a l’acte de 
defensa de la tesi doctoral sense causa justificada s’ha de fer 
constar en l’acta corresponent i la qualificació serà de no apte.

Disposició transitòria segona. Extinció de doctorats.

Tal i com estableix la disposició transitòria segona del RD 
1393/2007, els ensenyaments de doctorat regulats per decrets 
anteriors (RD 778/1998 i RD 56/2005) quedaran definitivament 
extingits el 30 de setembre de 2015. El doctorand que, havent ini-
ciat la tesi doctoral en el marc d’algun dels decrets (RD 778/1998 
i RD56/2005) pot continuar en el mateix programa, o bé sol·licitar 
un canvi als estudis regulats pel RD 1393/2007. En aquest cas 
haurà de sol·licitar, abans del 10 d’octubre de 2011, el canvi als 
estudis regulats pel RD1393/2007.

Tal i com estableix la disposició transitòria primera, apartat 2,  del 
nou Reial Decret 99/2011, de 28 de gener de 2011,  publicat en 
el BOE  de 10-02-2011, els  doctorands que a l’entrada en vigor 
d’aquest  Reial Decret es trobin cursant els estudis de doctorat 
disposen de 5 anys per a la presentació i defensa de la tesi doc-
toral. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi produït la 
defensa, el doctorand causarà baixa definitiva en el programa.

Disposició transitòria tercera. Adaptació al RD 99/2011

Per garantir la qualitat de la recerca de la tesi doctoral abans de la 
presentació formal i la defensa, a partir del curs 2014/15, la CdD 
de cada programa exigirà al doctorand tenir un mínim de dues 
publicacions vinculades a la tesi. Les publicacions han d’estar 
acceptades per a la publicació en revistes indexades del seu àmbit 
de coneixement.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta normativa entra en vigor l’endemà de l’aprovació i és 
d’aplicació a tots els doctorands que sol·licitin l’autorització del 
dipòsit de la tesi doctoral a la Universitat de Vic a partir d’aquesta 
data.

Disposició derogatòria

Aquesta normativa deroga qualsevol altra normativa anterior que 
s’hi oposi.


