
NORMATIVA ACADÈMICA DE DOCTORAT
2022

INICI VIGÈNCIA CURS 22-23



Actualitzar i millorar aspectes de la normativa 2014

Donar més suport a les CA agilitzant i simplificant processos 
administratius de la vida del doctorand/a

Incorporar les innovacions en la formació doctoral 
alineades amb l’estratègia europea:  open access, 
pla gestió de dades en obert, ètica i integritat 
científica, ...

OBJECTIUS



ADMISSIONS

Se suprimeix la durada de dos anys de la resolució 
d’admissió d’un candidat.

L’admissió implica la reserva de plaça en el mateix curs 
que es formalitza la sol·licitud d’admissió o 
preinscripció. No es reservarà la plaça per a cursos 
posteriors.



PERMANÈNCIA

Es regula el canvi de modalitat 
de TC a TP / TP a TC:

- Es podrà sol·licitar una única 
vegada al llarg dels estudis 

- No es podran sol·licitar dins 
d’una pròrroga extraordinària

Baixa temporal per motius 
personals

- Extraordinària 
- Màxim un curs acadèmic, 

ampliable a un curs acadèmic 
més

- No es podran sol·licitar durant 
les pròrrogues extraordinàries
- Finalitzada la baixa, haurà de 

sol·licitar la reincorporació



DIRECCIONS DE TESI

Requisits directors:
- Els directors o 

directores de tesi han de 
ser doctors espanyols o 
estrangers, que siguin 
investigadors en actiu 

de la UdL o d’altres 
institucions.

- Possessió d'almenys un 
tram de recerca viu

o mèrits equivalents 

Codireccions:
Es pot afegir un 

codirector, com a 
màxim en el segon curs 
acadèmic del doctorand

Tridireccions:
Excepcionals

Nombre tesis per 
director:

Es recomana que un 
director o directora de 

tesi dirigeixi com a 
màxim 5 tesis 

anualment (o 10 si són 
codirigides). 

Excepcions: quan hi hagi 
circumstàncies que ho 

justifiquin

Moderador
Notas de la presentación
La CAP decidirá en cada cas



PLA DE RECERCA I ACTIVITATS 
FORMATIVES

El pla de recerca ha 
d’incloure un pla de 
gestió de dades i les 

consideracions 
ètiques de la recerca, 

així com el 
tractament de dades 

personals

Activitats formatives 
que es tindran en 

consideració per al 
DAD:

Les realitzades des de 
la primera matrícula 

dels estudis

https://biblioguies.udl.cat/dadesrecercadoctorands/dmp


PRESENCIALITAT

Els doctorands amb 
residència habitual a 

l’estranger hauran de fer 
obligatòriament una estada a 

la UdL, al llarg dels estudis 
(preferiblement, durant el 
primer curs acadèmic de 

matrícula). La durada mínima 
de l’estada haurà de ser 

d’una setmana. 

En els supòsits que aquesta 
estada no es pugui dur a 

terme, per motius justificats, 
el doctorand/a tindrà 

l'obligació de defensar la tesi 
presencialment, en una de 
les instal·lacions de la UdL 



TESIS: revisions, dipòsit i 
defensa 

L’informe d’idoneïtat 
dels directors tindrà 

un format únic.

El director/a 
proposarà  dos 

avaluadors externs: 
- tram de recerca viu 
o mèrits equivalents
- recerca en l’àmbit
d’expertesa de la 

temàtica de la tesi
- no poden ser 

coautors o coautores 
dels articles inclosos

a la tesi
- cap conflicte

d’interés amb el 
Doctorand /a.

El doctorand/a, amb 
l’aval del director/a, 
haurà de signar una 
declaració de què la 
tesi no conté plagi i 
s’han complert els 

codis ètics i de bones 
pràctiques.

Terminis per a la 
defensa:

- Mínim 15 dies 
naturals des del 

primer dia 
d’exposició pública 

- Màxim 4 mesos des 
de l’acord de dipòsit 

de la comissió 
acadèmica 

Acabada la defensa i 
discussió de la tesi, el 
tribunal ha d’emetre 

un informe escrit 



PhD + SUPERVISORS:
THESIS SUBMISSION 
SEU ELECTRÒNICA

DOCTORAL SCHOOL
Maximum 10 business days : to

check the administrative
requirements & send the dissertation 

to external reviewers.

EXTERNAL REVIEWERS
Maximum 1 month: to send the

review to Doctoral School

DOCTORAL SCHOOL
Maximum 3 business days: to send
all the documents (PhD, supervisors

and external reviewers) to the
Academic Committee

ACADEMIC COMMITTEE
Maximum 20 days: to evaluate the 

thesis and send the deposit and 
defense agreement  

SECRETARIA GENERAL
10 days for the public exposure of 

the thesis

PhD THESIS DEFENSE
Minimun 15 days: Between the first 
day of public exposure and the first 

possible day for the defense
Maximum 4 months: from the day of 

the deposit agreement of the 
academic committee

DAY OF SUBMISSION

2,5 MONTHS

DAY OF THE DEFENSE

THESIS SUBMISSION, DEPOSIT AND DEFENSE

Minor
changes
15 days

Major
changes

3 months
Positive Negative



TRIBUNALS

Composició:
Tres titulars
Dos suplents

Mínim una dona
Màxim un membre 

de la UdL

En els casos de 
cotutela, sempre 

que s’estableixi així 
al conveni, els 

directors de tesi 
podran formar part 

del tribunal.

No poden formar 
part del tribunal:
- Els coautors dels 

articles
- Persones que 

puguin tenir conflicte
d’interessos amb el 

Doctorand/a. 



TESIS EN COMPENDI 
D’ARTICLES

Mínim 4 Articles: 2 
publicats o 
acceptats

Doctorand/a 1r o 2n 
autor en al menys 2 
articles publicats o 

acceptats

Cada comissió 
acadèmica fixarà els 

índex de qualitat 
per als articles que 
formin part de les 

tesis per compendi. 
Els criteris seran 
únics per a cada 

programa de 
doctorat i s’hauran 

de fer públics al 
web. 

S’incorpora
obligatorietat

d’articles realitzats
a partir de la 

primera matrícula 
dels estudis



MENCIONS I COTUTELES

Menció internacional:
- Estades fraccionades i en diferents

centres de recerca
- Prèviament a la seva realització les 

estades hauran de ser sol·licitades pel
doctorand, amb el vistiplau dels
directors, i aprovades per la CAP

Cotutela:
- S’inclou la regulació en aquesta

normativa i es deixa sense efectes el 
Procediment de cotutela de tesis 

doctorals
- Es suprimeix el requisit d’haver de tenir 

una publicació
- El termini màxim per sol·licitar una 

cotutela és abans de finalitzar el segon 
curs acadèmic de matrícula

- S’inclou el requisit d’abonar l’import de 
la tutela acadèmica el curs (o cursos) en 

el qual faci l’estada a la UdL.

http://www.doctorat.udl.cat/export/sites/Doctorat/ca/.galleries/Documents-generics/Proposta-de-modificacio-del-procediment-de-cotutela-de-tesis-doctorals.pdf


PLANIFICACIÓ SESSIONS 
@BERTES INFORMATIVES 

Destinataris: 
Directors/es i 

tutors/es de tesi
Dimarts 4 

d'octubre de 2022

Destinataris: 
Personal 

investigador en 
formació

Dimarts 18 
d'octubre de 2022



GRÀCIES
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