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Normes Generals d’Organització del Doctorat a la Universitat Ramon Llull
Adaptades a l’aplicació del R.D. 1393/2007, de 29 d’octubre.
Aprovades per la Junta Acadèmica del 18 de setembre de 2008.
1
La Universitat Ramon Llull, per tal d’organitzar el tercer cicle, té una Comissió
específica de Doctorat de la Universitat, presidida pel Vicerector/a de Docència
i Convergència Europea i composada per un representant de cadascun dels
centres que imparteixen programes de Doctorat.
2
Aquesta Comissió de Doctorat de la URL, té per objectius generals vetllar per la
qualitat del doctorat en totes les seves dimensions, la revisió i aprovació de
programes i processos vinculats al tercer cicle (per tal d’elevar-los a la Junta
Acadèmica de la URL), així com fer el seguiment global del compliment de les
normatives vigents i les seves tramitacions vinculades.
3
Els centres i instituts universitaris de la Universitat Ramon Llull que despleguen
programes de doctorat són els primers responsables de la proposició i
organització dels programes de Doctorat del propi centre/institut, i per tant de la
seva implementació i seguiment ordinari. A aquests efectes, els centres
disposen de la corresponent Comissió de Doctorat del centre/institut.
4
La Comissió de Doctorat del Centre, i la seva secretaria corresponent, són els
responsables d’establir mecanismes i procediments d’assegurament i avaluació
contínua de la qualitat dels treballs de recerca vinculats a les tesis doctorals,
així com de garantir l’oportú registre administratiu respecte els següents punts:
a Elecció del tema de la tesi
b Previsió de la llengua de redacció i defensa de la tesi.

c Seguiment ordinari de la normativa global URL per a doctorat i el seu
compliment.
5
Per ser director de tesi doctoral s’haurà de ser doctor amb experiència
investigadora acreditada per una agència nacional o estrangera externa
(ANECA, AQU, o altres) o ser professor habilitat d’una universitat pública o de
categoria equivalent d’una universitat estrangera.
6
Les tesis podran ser co-dirigides per altres doctors. En aquest últim cas també
s’haurà de complir amb el punt 5, referent a l’experiència investigadora
acreditada, exceptuant el cas que la Comissió de Doctorat del Centre, de
manera excepcional, autoritzi la co-direcció d’un doctor no acreditat per
agència, que per la valoració de la seva trajectòria investigadora es pugui
considerar idoni per a la co-direcció. En aquest últim cas, i sempre, un dels codirectors haurà de complir amb l’apartat 5 d’aquesta normativa, i actuarà com
director principal.
7
Per a la formació del tribunal per a jutjar una tesi doctoral es contemplaran
dues possibilitats:

a.

format per 3 membres titulars i dos suplents. Un dels titulars, com
a màxim, serà professor de la URL i, en tot cas, els tres seran de
diferents universitats, exceptuant el cas que, excepcionalment, un
membre suplent hagi d’actuar com a titular.

b

format per 5 membres titulars i dos suplents. Dos dels titulars,
com a màxim, seran professors de la URL i, en cap cas, mai no hi
haurà més de dos membres de la mateixa universitat.

Els suplents també hauran de contemplar com a màxim un professor de la
URL. En cap cas el director/co-directors podran ser membres del tribunal.
Cada programa de doctorat haurà de decidir prèviament quina serà la seva via
de constitució del tribunal, i incloure-ho dins del “programa de doctorat” que es
presentarà a la Comissió de Doctorat de la URL.
8
Els membres del tribunal per avaluar una tesi hauran de tenir l’experiència
investigadora acreditada per una agència nacional o estrangera externa o ser
professors habilitats de la universitat pública o de categoria equivalent d’una
universitat estrangera. La Comissió de Doctorat de la URL, a proposta del
centre, amb caràcter excepcional i després d’estudiar els mèrits en recerca i
innovació, podrà acreditar un doctor de reconegut prestigi en l’àmbit de la tesi

amb l’únic efecte de formar part del tribunal. A més a més, el centre farà en
cada cas una proposta raonada de designació de President del tribunal, així
com del Secretari.
9
Els membres titulars del tribunal faran un informe previ a la defensa de la tesi,
que seran signat pels mateixos i presentat a la Comissió de Doctorat de la
URL, en el moment de la tramitació dels processos de lectura i defensa final de
la mateixa. Es necessitarà unanimitat en la valoració positiva d’aquests
informes, per tal de poder procedir a la defensa.
10
Un cop es disposi dels informes, juntament amb l’autorització del director, la
tesi es presentarà a la Comissió de Doctorat de la URL que l’admetrà, si
s’escau, a tràmit, deixant-la en dipòsit durant 15 dies naturals, garantint-ne la
publicitat mitjançant el taulell d’anuncis dels centres i la web de la URL, per tal
que els doctors que ho desitgin puguin formular les observacions oportunes a
la Comissió de Doctorat de la URL. En cas que no s’admeti, la Comissió de
Doctorat de la URL comunicarà per escrit al doctorand, al director de la tesi i al
centre les raons de la seva decisió. El doctorand tindrà un termini d’una
setmana des de la data de notificació per formular un recurs, dirigit al President
de la Comissió de Doctorat.
11
El nomenament oficial del tribunal es farà, si s’escau, un cop finalitzat el
període de dipòsit, i mai més enllà de cinc dies hàbils posteriors a la data de
finalització del dipòsit.
12
La Universitat Ramon Llull té una normativa específica per al Premi
Extraordinari de Doctorat, que s’annexa a aquesta normativa general.
13
La Universitat Ramon Llull té una normativa específica per a les tesis en règim
de cotutela, que s’annexa a aquesta normativa general.
14
La Universitat Ramon Llull té una normativa específica per a l’elaboració de
tesis per Compendi de Publicacions, que s’annexa a aquesta normativa
general.
15
La Universitat Ramon Llull té una normativa específica per al Doctorat Europeu,
que s’annexa a aquesta normativa general.

Normativa de la Universitat Ramon Llull sobre els premis extraordinaris
de doctorat

Adaptades a l’aplicació del R.D. 1393/2007, de 29 d’octubre.
Aprovades per la Junta Acadèmica del 18 de setembre de 2008.

1
La Universitat Ramon Llull podrà atorgar cada curs acadèmic un premi
extraordinari de doctorat per a cada programa de doctorat, sempre que s’hagin
complert les condicions de la present normativa.
2
La concessió del premi extraordinari figurarà en l’expedient de l’alumne i en el
títol de doctor.
3
La comissió de doctorat del centre acordarà la concessió dels premis durant el
mes de juliol. La concessió dels premis es realitzarà en un acte públic a partir
del mes de setembre del curs acadèmic següent.
4
La comissió de doctorat del centre nomenarà per a cada programa un tribunal,
format per 3 professors, per jutjar quina és la tesi que mereix el premi dintre les
tesis del programa a considerar. Cap dels membres del tribunal pot ser director
d’alguna de les tesis que han de ser jutjades.
5
Els tribunals es reuniran durant la primera quinzena de juliol i prendran en
consideració les tesis doctorals defensades abans del 30 de juny.
6
Perquè el tribunal pugui constituir-se per decidir el premi, hi ha d’haver un
mínim de cinc tesis doctorals defensades en el programa durant aquell curs o
bé acumulades de cursos anteriors fins a la data de 30 de juny. Les tesis
doctorals només poden ser considerades per al premi en una única ocasió.
7
El tribunal només podrà atorgar el premi a una tesi si la qualificació és la
d’”excel.lent cum laude” i a més a més té la recomanació positiva del tribunal
de doctorat, que ho haurà hagut de fer constar, en un certificat específic, el dia
de la defensa de la tesi. El premi pot quedar desert.
8

El tribunal decidirà la tesi que mereix el premi extraordinari exposant per escrit
els motius de la decisió.
9
La Comissió de Doctorat de la URL en reunió ordinària de juliol o setembre,
aprovarà finalment, a proposta de les Comissions de Doctorat dels centres, els
premis extraordinaris de doctorat de cada curs podent desestimar-la només
quan s’incompleixi algun aspecte formal o de procediment
10
La Comissió de Doctorat de la URL redactarà l’acta de concessió dels premis
de forma conjunta per a tota la Universitat.
11
La Comissió de Doctorat de la URL rebrà les possibles reclamacions en un
termini màxim de 3 mesos a partir de la seva resolució i podrà donar explicació
sobre els motius pels que s’ha atorgat un determinat premi extraordinari.

Normativa reguladora de tesis doctorals en règim de cotutela entre la
Universitat Ramon Llull i una universitat europea
Adaptades a l’aplicació del R.D. 1393/2007, de 29 d’octubre.
Aprovades per la Junta Acadèmica del 18 de setembre de 2008.

Objectiu
1
L’objectiu d’aquesta normativa és estimular i desenvolupar la col·laboració
científica en el marc dels estudis de doctorat entre la Universitat Ramon Llull i
altres universitats europees, i facilitar la mobilitat dels doctorands.
Requisits d’accés
2
Els estudiants hauran de tenir la titulació d’accés al doctorat que requereixi la
legalitat vigent a la universitat o centre en que s’ha expedit el títol.
3
Els estudiants hauran de seguir els passos normals per a la admissió en un
programa de doctorat de la Universitat Ramon Llull.

Requisits de procediment
4
Les dues (o més) universitats signaran un conveni de cotutela que especifiqui:
a Requisits de ser admès als dos (o més) programes.
b Durada de la estança en cadascuna de les universitats.
c Nom dels directors de tesi.
d Requisits d’inscripció de tesi a cada universitat.
e Explicació del procediment de la universitat on es defensi la
tesi.
La
composició del tribunal s’ajustarà a la legislació vigent del dos (o més) països.
f Compromís de reconèixer la validesa de la tesi doctoral defensada en el marc
del conveni i per tant d’expedir el títol de doctor.
5
El doctorand tindrà assignat un director de tesi en cadascuna de les
universitats.
6

La tesi s’inscriurà en ambdues (o més) universitats però només s’abonaran els
drets d’expedició del títol en una.
7
El tribunal encarregat de jutjar la tesi serà establert de comú acord entre les
universitats.
8
Hi haurà un únic acte de defensa de la tesi en una de les universitats aplicant la
normativa de la universitat on es defensi la tesi, amb el tribunal acordat per
ambdues (o més) universitats. En el cas que els directors hagin de formar part
de tribunal, la constitució d’aquest respectarà sempre i en tot cas, els mínims
establerts pel marc jurídic del país/universitat on es defensa la tesi.
9
S’enviarà una còpia literal de l’acta de grau de doctor a l’altra (o altres)
universitat.
10
La protecció del tema de la tesi i dels drets d’explotació i publicació dels
resultats estaran garantits d’acord amb les disposicions específiques de cada
país.
11
Per obtenir el títol de doctor s’han de complir els requisits de cadascuna de les
universitats per a la presentació de la tesi doctoral d’acord amb la legislació
vigent.
12
La Comissió de doctorat de la Universitat Ramon Llull realitzarà un seguiment
de les tesis doctorals que estan en règim de cotutela.

Normativa per l’elaboració de tesis doctorals per Compendi de
Publicacions a la Universitat Ramon Llull

Adaptades a l’aplicació del R.D. 1393/2007, de 29 d’octubre.
Aprovades per la Junta Acadèmica del 18 de setembre de 2008.

1
Una tesi doctoral per compendi de publicacions estarà formada per
mínim de 3 articles sobre una mateixa línia d’investigació.

un

2
Només s’acceptaran articles en publicacions que disposin d’un sistema
d’avaluació per ”peer review” i/o que estiguin indexades preferentment en
bases de dades científiques internacionals.
3
Només s’acceptaran articles publicats, o acceptats per a la seva publicació,
realitzats amb data posterior a la primera matriculació del doctorand als estudis
de doctorat o màster oficial.
4
Els coautors dels articles publicats donaran la seva conformitat per escrit a la
utilització de l’article com a part de la tesi del doctorand.
5
Els coautors dels articles publicats no formaran part del tribunal de la tesi.
6
Els coautors dels articles publicats i utilitzats en una tesi que no tinguin el grau
de doctor renunciaran per escrit a utilitzar l’article en una altra tesi. En el cas
que els articles publicats siguin de més d’un equip de recerca, la Comissió de
Doctorat del centre podrà considerar excepcions justificades en l’aplicació
d’aquesta norma.
7
La tesi comptarà amb una introducció general que presenti els treballs
publicats, una justificació de la unitat temàtica, una copia de cada treball
publicat, un resum global dels resultats, la seva discussió, i les conclusions
finals.
8
Per tot això anterior, caldrà sempre, a l’inici del procés de Tesi, una presentació
de sol·licitud formal a la Comissió de Doctorat del centre i la seva l’acceptació

favorable,la qual vetllarà per la qualitat de les publicacions que es volen
presentar per a la Tesi. A la dita sol·licitud s’afegirà també un informe del
director de la Tesi indicant quina és la contribució específica del doctorand al
treball presentat i la de la resta d’autors, si s’escau.

Serà necessari presentar l’acta d’aprovació de la Comissió del centre, a la
Comissió de Doctorat de la URL en el moment de la tramitació ordinària de la
Tesi.

Normativa sobre el Doctorat Europeu a la Universitat Ramon Llull

Adaptades a l’aplicació del R.D. 1393/2007, de 29 d’octubre.
Aprovades per la Junta Acadèmica del 18 de setembre de 2008.

El Doctorat Europeu atorgat per la Universitat Ramon Llull complementa el títol
homologat i oficial de doctor per la Universitat Ramon Llull. Segons el R.D.
1393/2007, de 29 d’octubre, article 22, es podrà incloure en l’anvers del títol de
Doctor o Doctora la menció «Doctor Europeu», sempre que concorrin les
següents circumstàncies:
a)

Que, durant el període de formació necessari per a l’obtenció del títol de
doctor, el doctorand hagi realitzat una estada mínima de tres mesos fora
d’Espanya en una institució d’ensenyament superior o centre
d’investigació d’un Estat membre de la Unió Europea, cursant els seus
estudis o realitzant treballs d’investigació que li hagin estat reconeguts
per la universitat.

b)

Que part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s’hagi
redactat i sigui presentada en una de les llengües oficials de la Unió
Europea diferent de qualsevol de les llengües oficials a Espanya.

c)

Que la tesis hagi estat informada per un mínim de dos experts
pertanyents a alguna institució d’educació superior o institut
d’investigació d’un Estat membre de la Unió Europea diferent d’Espanya.

d)

Que, almenys, un expert pertanyent a alguna institució d’educació
superior o centre d’investigació d’un Estat membre de la Unió Europea
diferent d’Espanya, amb el títol de doctor, i diferent del responsable de
l’estada mencionada en l’apartat a) i els mencionats a l’apartat c), hagi
format part del tribunal avaluador de la tesi.

La defensa de la tesi ha de ser efectuada en la pròpia Universitat en la qual el
doctorand estigués inscrit.

El candidat haurà de presentar en el moment de la tramitació de la tesi:

•

Un certificat sobre la realització de la recerca emès per la institució que
l’ha acollit durant el període mínim que estableix el punt a).

•

Els informes favorables dels professors als que es refereix el punt c).

I un cop defensada la tesi:

•

Una sol·licitud dirigida a la Comissió de Doctorat de la URL per
l’expedició del diploma de Doctorat Europeu.

L’expedició del diploma es farà efectiva quan s’hagi defensat i aprovat la tesi, i
s’hagin complert els punts b) i d).

Nota: Aquesta Normativa General, aprovada per la Junta Acadèmica el 18 de
setembre de 2008, serà oportunament actualizada, si s’escau, a partir del
desplegament dels marcs jurídics generals, estatals i autonòmics que resten
pendents de concreció.

