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CONVOCATÒRIA DE PREMI EXTRAORDINARI DE DOCTORAT 
CURS 2019/2020 

  
(Aprovada pel Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat  de 22 de març de 2021) 

 
 

En virtut del que disposa la Normativa Acadèmica de Doctorat, aprovada per Consell de Govern de 
10 d'abril de 2014; i la Normativa de concessió de Premis Extraordinaris de Doctorat, aprovada pel 
Consell de Govern de  22 d’abril del 2021. 

S’ACORDA 
 

Promoure la convocatòria de Premi Extraordinari de Doctorat del curs 2019/2020, d’acord amb les 
següents 

BASES 

1. Poden presentar candidatura al Premi Extraordinari de Doctorat els doctors per la UdL que 
hagin defensat la tesi en el curs 2019/2020 i compleixin els requisits següents: 

a. Que hagin estat defensades en el curs anterior a la convocatòria corresponent, llevat el 
que estableix l’article 3.4 de la Normativa de concessió de Premis Extraordinaris. 

b. Que hagin obtingut la qualificació d’excel·lent Cum Laude 

c. Tenir en el moment de la sol·licitud, com a mínim, una contribució científica derivada de 
la tesi doctoral en què consti explícitament la afiliació a la UdL o a un institut de recerca 
adscrit a la UdL. (Aspecte a valorar per cada comissió acadèmica en funció dels àmbits 
de Premi Extraordinari) 

2. Cada Comissió Acadèmica té aprovat un barem específic per a la concessió dels Premi, que és 
públic a la plana web de Premis Extraordinaris de l’Escola de doctorat. 

3. Cada Comissió Acadèmica podrà establir requisits específics per a la participació de les tesis en un 
àmbit determinat, prèvia aprovació pel Comitè de Direcció. Aquests requisits es faran públics a 
la plana web de Premis Extraordinaris. 

4. Les persones que vulguin optar al Premi han d’adreçar a la Comissió Acadèmica corresponent, a 
través del Negociat Acadèmic de l’Escola de Doctorat, la sol·licitud normalitzada i la 
documentació requerida, en els terminis establerts, d’acord amb el que estableix aquesta 
convocatòria. La sol·licitud, segons el model normalitzat (vegeu l’annex 1), i la convocatòria es 
publiquen al web de Premis Extraordinaris de l’Escola de doctorat. 

5. La sol·licitud, degudament omplerta i signada per la persona interessada, ha d’anar acompanyada 
de la documentació requerida, indicada a la sol·licitud normalitzada (veure Annex 1).  

6. El termini per presentar la sol·licitud és de l’1 de juny al 30 de juny. 

http://www.doctorat.udl.cat/ca/tesi/premis-extraordinaris/
http://www.doctorat.udl.cat/ca/tesi/premis-extraordinaris/
http://www.doctorat.udl.cat/ca/tesi/premis-extraordinaris/
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7. La sol·licitud i la documentació, adreçades al coordinador o coordinadora del programa de 
doctorat, s’han de presentar a través del registre electrònic de la Universitat de Lleida. Per 
accedir-hi cal anar a l’enllaç de l a  Seu Electrònica,  entrar a "Instància genèrica" i adjuntar la 
Sol·licitud de Premi Extraordinari que està disponible a la plana web de Premis Extraordinaris. 
Dins d’aquesta sol·licitud cal adjuntar la documentació requerida. La capacitat és de 8MB, si el 
pes dels documents a adjuntar supera aquesta xifra, caldrà que es faci arribar la documentació 
mitjançant un enllaç de We Transfer a escoladoctorat@udl.cat . També es pot presentar pel 
registre electrònic de la Seu Electrònica de qualsevol entitat del sector públic. 

8. Al web de Premis Extraordinaris es publicarà la llista de persones admeses i excloses. Hi haurà un 
termini de 10 dies per a presentar les esmenes requerides, si en aquest termini la persona 
interessada no lliura la documentació, la seva sol·licitud serà desestimada. 

9. La valoració de les tesis doctorals que opten al Premi es realitza per la Comissió Assessora de 
cada àmbit, nomenada per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat corresponent. La 
composició de la Comissió Assessora es farà pública a la plana web de Premis Extraordinaris. 

10. La Comissió Assessora ha de valorar la documentació segons els barems de les comissions 
acadèmiques i elevar una proposta, establint un ordre de prelació, a la Comissió Acadèmica. 

11. La Comissió Acadèmica elaborarà una proposta de resolució que elevarà al Comitè de Direcció 
de l’Escola.  

12.  Així mateix, la Comissió Acadèmica ha de valorar la documentació segons els criteris que ha 
establert i elevar una proposta, establint un ordre de prelació, al Comitè de Direcció de l’Escola 
de Doctorat.  

13. El termini perquè les comissions acadèmiques presentin les propostes al Comitè de Direcció 
finalitza el 15 d’octubre  de 2021. Les comissions acadèmiques poden elevar al Comitè una 
proposta de Premi Extraordinari de tesi doctoral per cada cinc  tesis doctorals defensades, 
degudament prioritzades.  

14. El Comitè de Direcció, proposa al Consell de Govern els Doctors que siguin mereixedors dels 
Premis Extraordinaris del  curs acadèmic corresponent d’entre les  propostes de les 
comissions acadèmiques. No obstant això, el Comitè de Direcció pot proposar declarar deserta 
alguna o algunes de les propostes si no les considera prou meritòries. 

15. El Comitè de Direcció  ha d’aprovar la proposta d’assignació dels Premis per elevar-la al Consell 
de Govern. 

16. El Consell de Govern atorga, si s’escau, a proposta del Comitè de Direcció, els Premis Extraordinaris 
de Doctorat. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida en el 
termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la data de publicació de l’acord, sense 
perjudici de poder interposar, potestativament, un recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha 
dictada en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’acord. Tot això, 
sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri oportú. 

https://seuelectronica.udl.cat/index.php?
mailto:escoladoctorat@udl.cat
http://www.doctorat.udl.cat/ca/tesi/premis-extraordinaris/
http://www.doctorat.udl.cat/ca/tesi/premis-extraordinaris/
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17. El Premi consisteix en un diploma acreditatiu, expedit pel rector de la Universitat de Lleida, i la 
inclusió a l’expedient acadèmic de l’estudiant de la menció explícita del Premi atorgat. Aquesta 
menció constarà en les certificacions acadèmiques, així com en el Suplement Europeu al Títol. 

18. Els estudiants que hagin obtingut el Premi Extraordinari de titulació gaudeixen de gratuïtat en 
els preus d’expedició del títol i del Suplement Europeu al Títol. 

19. Els diplomes acreditatius de Premis Extraordinaris de Doctor/a es lliuren en un acte oficial, si les 
circumstàncies ho permeten. En qualsevol cas, si l’acte no es pot realitzar, els diplomes es faran 
arribar als premiats a l’adreça postal indicada a la sol·licitud. 

20. Les dades facilitades per les persones sol·licitants passen a formar part d’un fitxer propietat de la 
UdL amb l’objectiu de gestionar i resoldre la concessió del Premi, d’acord amb el que estableix 
aquesta convocatòria.  

21. La participació en aquests Premi suposa la plena acceptació d’aquestes bases. Qualsevol dubte 
sobre la interpretació d’aquestes bases o qualsevol incidència que es produeixi durant la 
convocatòria les ha de resoldre el Comitè de Direcció, les decisions del qual són inapel·lables. 

22. Sense perjudici de les responsabilitats en què puguin incórrer les persones beneficiàries, la 
deformació de fets, l’ocultació de dades o la falsedat en la documentació aportada o 
consignada en la sol·licitud comporta la revocació del Premi. 
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