NORMATIVA DE CONCESSIÓ
DE PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT
(Aprovada pel Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat de 22 de març de 2021. Aprovada pel Consell
de Govern de 22 d’abril de 2021 i modificada en el Consell de Govern de 14 de desembre de 2021)

Article 1. – Objecte i àmbit d’aplicació
Aquesta normativa regula el procediment a seguir per a la concessió de Premis Extraordinaris
de Doctorat de la UdL, d’acord amb la Normativa acadèmica de doctorat de la Universitat de
Lleida, aprovada per l’Acord núm. 67/2014 del Consell de Govern de 10/04/2014.
L’Escola de Doctorat pretén premiar aquells doctors per la UdL, que hagin obtingut una
qualificació d’Excel.lent amb menció Cum Laude, que hagin destacat per la producció científica
derivada de la seva tesi doctoral.
Article 2. – Requisits de les tesis doctorals
Cada any la UdL promou una convocatòria per atorgar els Premis Extraordinaris de Doctorat a
les tesis que reuneixin els següents requisits:
a) Que hagin estat defensades en el curs anterior a la convocatòria corresponent, llevat el
que estableix l’article 3.4 d’aquesta normativa.
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 l’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)
Article 3. Procediment i valoració
1. Les comissions acadèmiques dels programes de Doctorat adscriuran cada tesi a un àmbit
específic, en el moment de l’acord de dipòsit de la tesi. Es tindrà en compte la proposta
realitzada pels directors de tesi i els investigadors en formació en la sol·licitud de lliurament
de tesi doctoral, però en cap cas serà vinculant.
2. Cada Comissió Acadèmica ha de tenir aprovat un barem específic per a la concessió dels
Premis, que es farà públic a la plana web de cada Programa 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
s’hauran de fer públics a la plana web del Programa de Doctorat corresponent.
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4. El nombre de Premis Extraordinaris de Doctorat que es poden concedir per cada àmbit serà:
a. Un Premi Extraordinari per cada 5 tesis defensades amb qualificació d’Excel·lent Cum
Laude, agrupades en un àmbit. En cas que el nombre de tesis agrupades en un àmbit
sigui inferior a 5, aquestes tesis es podran acumular a les dels tres cursos acadèmics
següents. Si transcorreguts aquests tres cursos no s’arriba al mínim de 5 tesis amb la
qualificació d’excel·lent Cum Laude, les comissions acadèmiques podran:
i. Quan hi hagi menys de 3 tesis en un àmbit, adscriure aquestes tesis a un altre àmbit
mitjançant una resolució expressa.
ii. Si l’anterior no fos possible, les tesis podran optar igualment al premi extraordinari
tot i no fer grup de 5, sempre que hi hagi un mínim de 3 tesis.
b. Si el nombre de tesis per àmbit és igual o superior a 5, es podrà atorgar un altre Premi per
cada grup de 5 tesis.
5. Per al còmput del nombre de premis que es poden concedir es tindrà en compte el nombre
total de tesis defensades en un àmbit, durant el curs acadèmic. No obstant això, únicament
podran optar al premi els candidats que hagin presentat la sol·licitud a la convocatòria
corresponent de Premis Extraordinaris de Doctorat.
6. La valoració de les tesis doctorals que opten al Premi es realitza per una Comissió Assessora
per a cada àmbit, nomenada per la Comissió Acadèmica corresponent. El president de la
Comissió Acadèmica ha d’enviar l’acta de la reunió en la qual constin els membres de la
Comissió Assessora.
7. Aquesta Comissió Assessora ha d’estar formada per:
a. Coordinador/a del Programa de Doctorat, o persona en la qual delegui.
b. Un doctor de la UdL, especialista en la matèria o matèries de les tesis que opten al Premi.
c. Un doctor extern a la UdL, especialista en la matèria o matèries de les tesis que opten al
Premi.
8. En cap cas, poden ser membres d’aquestes comissions els doctors que hagin estat directors
d'alguna de les tesis doctorals que opten al Premi. Tampoc no poden formar part de la
Comissió els tutors. En el supòsit de conflicte d’interessos d’algun membre, aquest s’haurà
d’abstenir o podrà ser recusat.
9. La Comissió Assessora, per tal d’assegurar una avaluació correcta dels candidats, pot recórrer
a l’assessorament d’altres especialistes i demanar els informes pertinents.
10. Per a l'avaluació dels candidats s’ha de tenir en compte els barems de cadascuna de les
comissions acadèmiques. En qualsevol cas, s’ha de valorar: la tesi doctoral, les publicacions
en les quals apareguin els resultats de la tesi doctoral i el seu impacte científic d'acord amb
criteris objectius, i que s’hagin publicat, com a màxim, durant els dos anys posteriors a la
defensa de la tesi doctoral, i els altres mèrits relacionats directament amb la tesi doctoral.
11. La valoració de les diferents tesis doctorals no comporta en cap cas la realització d’altres
proves susceptibles de ser avaluades.
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12. La Comissió Assessora trametrà a la Comissió Acadèmica l’acta amb la proposta de
resolució. La Comissió Acadèmica corresponent, aprovarà en acta la proposta de premiats
i ho elevarà al Comitè de Direcció. En aquesta acta hauran de constar els possibles premiats,
amb la puntuació obtinguda per cadascun d’ells. També, s’hi haurà de fer constar la
justificació de l’exclusió de candidats de la convocatòria, si escau. De la mateixa manera,
caldrà una motivació raonada en el supòsit que algun àmbit quedi desert.
13. El Comitè de Direcció estudiarà la proposta, resoldrà els casos de possibles empats, d’acord
amb els barems publicats, i elevarà la proposta de premiats al Consell de Govern, per a la
seva aprovació.
Article 4. Convocatòria
1. Cada curs acadèmic, es publicaran les bases de la convocatòria a la plana web de l’Escola de
Doctorat, d’acord amb el que estableix aquesta normativa. El calendari aproximat serà el
següent, llevat de circumstàncies excepcionals que es faran constar expressament a la
convocatòria corresponent:
a. Publicació de la convocatòria: gener
b. Presentació de les sol·licituds: febrer
c. Resolució dels Premis: abril
2. 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 en la convocatòria de
cada curs acadèmic.
3. El Negociat Acadèmic de l’Escola posarà a disposició de les comissions acadèmiques la relació
de candidats, agrupats per àmbit, juntament amb les sol·licituds i documents corresponents
a cada candidat. La documentació es compartirà mitjançant un enllaç privat habilitat a la
intranet de la UdL.
4. Les comissions acadèmiques aprovaran en acta la llista de candidats i agrupacions, i
l’enviaran als membres de les comissions assessores corresponents, juntament amb la
documentació presentada per cada participant. Ho podran fer compartint l’enllaç indicat
en el punt anterior.
5. Totes les qüestions i dubtes relacionats amb la convocatòria i el procediment es podran
dirigir a la secretària acadèmica de l’Escola de Doctorat (ed.subdireccio@udl.cat)
Article 5. Concessió dels Premis
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.
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.
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Disposició addicional primera
Aquesta normativa deixa sense vigència, a partir de la seva aprovació pel Consell de Govern de
la UdL, l’article 32 de l’Acord núm. 67/2014 del Consell de Govern de 10 d'abril de 2014, pel qual
s'aprova la Normativa Acadèmica de Doctorat de la Universitat de Lleida.
Aquesta Normativa modifica l’article 9.3.12 de l’ Acord núm. 104/2012 del Consell de Govern
de 30 de maig de 2012, pel qual s’aprova el Reglament de Règim Intern de l’Escola de Doctorat
de la UdL:
On hi diu: “Proposar la convocatòria dels Premis Extraordinaris de Doctorat i la composició dels
tribunals que han d’avaluar-los”.
Es modifica per: “Proposar la convocatòria anual dels Premis Extraordinaris de Doctorat”.
Disposició addicional segona
El Comitè de Direcció pot desenvolupar i modificar aquesta normativa en l’exercici de les seves
competències.
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