PROCEDIMENT DE COTUTELA DE TESIS DOCTORALS
En el marc dels estudis de doctorat, el Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat de la
Universitat de Lleida (UdL) estableix un procediment de cotutela de tesis entre la UdL i altres
universitats estrangeres per facilitar la mobilitat dels doctorands i la col·laboració científica del
professorat implicat, seguint el principi de reciprocitat. Així, el doctorant que vulgui elaborar i
defensar una tesi doctoral en règim de cotutela a la UdL ha de seguir el següent procediment:
A) SOL·LICITUD DE LA REALITZACIÓ D'UNA TESI EN COTUTELA
1. Sol·licitar l'admissió en un programa de doctorat de la UdL d'acord amb el procediment i les
disposicions legals vigents a la UdL.
2. Una vegada resolta l'admissió, s'ha de formalitzar la matrícula de tutela de tesi a la UdL.
Posteriorment, el / la doctorant / a haurà d'emplenar el formulari de "Sol·licitud en cotutela de
tesi" i presentar-lo davant la Comissió Acadèmica del programa de doctorat en què està
matriculat, que ha de resoldre les sol·licituds autoritzant o no la cotutela de tesi.
3. En la "Sol·licitud en cotutela de tesi" s'ha d'indicar el nom dels directors de la tesi. En règim
de cotutela, els treballs de la tesi doctoral es duran a terme sota el control i la responsabilitat
d'un director de tesi de cada una de les dues universitats implicades. Aquesta coresponsabilitat
es documentarà mitjançant la signatura d'un conveni específic entre les dues universitats,
d'acord amb el model aprovat per la Universitat de Lleida.
4. Una vegada que la sol·licitud ha estat resolta favorablement per la Comissió Acadèmica del
Programa, es remetrà juntament amb la proposta de conveni, a l'Oficina de Doctorat. Aquesta
unitat s'encarregarà de validar que el conveni compleix amb la normativa establerta a la UdL i
ho tramitarà a l'assessoria jurídica per a la seva revisió, i al Comitè de Direcció per a la seva
valoració i aprovació si procedeix. Si la cotutela és aprovada, es començarà la gestió per a la
seva signatura pels rectors de les dues universitats o les persones en què es delegui. Un cop
signat, s'enviarà una còpia al doctorand, una altra al coordinadora del programa de doctorat, al
director de la tesi i al tutor a la UdL.
B) MATRÍCULA EN LES UNIVERSITATS DE LA COTUTELA
1. El doctorand ha de ser admès i estar matriculat en les dues universitats participants. Els
doctorands quedaran subjectes als preus públics establerts en concepte de matrícula de doctorat
i tutela acadèmica per elaboració de la tesi doctoral. Els qui defensin la tesi a la UdL també
estaran subjectes a la tarifa establerta en concepte de lectura de tesi doctoral. L'anterior ha de
ser entès sense perjudici de les exempcions previstes.
2. En el conveni s'indicarà la universitat de defensa de tesi i, en el seu cas, l'exempció del
pagament de preus públics del concepte de direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi a la
universitat que correspongui. No obstant això, pel que fa a la UdL, durant tot el període
d'elaboració de la tesi el doctorat haurà de subscriure íntegrament, cada curs acadèmic, les
despeses de gestió de l'expedient, taxa de suport a l'aprenentatge, les despeses corresponents a
serveis específics i altres serveis acadèmics sol·licitats, així com l'import corresponent a
l’assegurança escolar.
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C) SEGUIMIENT DEL DOCTORAT I DEFENSA DE LA TESI EN RÈGIM DE
COTUTELA
1. Respecte a la UdL, el doctorand haurà d'haver aprovat el pla de recerca d'acord amb el
procediment establert en la normativa acadèmica. Així mateix, hauran de realitzar les
activitats formatives establertes i sotmetre's a les avaluacions anuals d'acord amb el pla
d'investigació i les activitats formatives del doctorand han de ser aprovats d'acord amb el
procediment establert a la UdL.
2. El temps per a la preparació de la tesi no podrà ser superior a l'indicat per la universitat en
què es defensarà la tesi, i en cap cas podrà entrar en contradicció amb la normativa de
permanència regulada a la UdL, d'acord amb la legislació estatal. En qualsevol cas, l'estada
mínima a la UdL serà de 6 mesos, període que es podrà dividir.
3. L'autorització de la defensa de la tesi doctoral per part de la corresponent comissió
acadèmica requerirà, com a indicació de qualitat del treball realitzat, la publicació o
acceptació de dos articles en revistes científiques referenciades dins del 75% superior de la
llista de revistes de l'àmbit , ordenades per factor d'impacte, de la última relació publicada
de l'Índex de Citació de Ciències (SCI) i / o considerades com A o B en el Carhus plus.
4. Finalitzada la tesi doctoral es prepararà una memòria que haurà de presentar en format
imprès i estarà redactada en català, castellà o anglès. També podran ser redactades en altres
llengües prèvia aprovació per part dl Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat. Aquesta
memòria ha d'incloure un resum com a màxim d'una pàgina en català, en castellà i en anglès.
5. La memòria de tesi es presentarà a les dues universitats implicades i serà necessari un
informe favorable d'ambdues per a procedir a la seva defensa, que es realitzarà únicament
en una de les dues universitats. Quan es defensi a la UdL, el doctorand farà el dipòsit de la
tesi i es matricularà per procedir a la seva defensa d'acord amb la normativa estipulada per
la UdL per a tots els estudiants de doctorat.
6. El tribunal es designarà de consens entre les dues universitats i la seva composició complirà
amb les exigències legals vigents i les normatives universitàries del país on es defensa la
tesi, sense perjudici de la legislació de l'altra universitat.
7. Cada universitat reconeixerà la validesa de la tesi defensada en el marc del conveni signat i
es compromet a expedir el títol de doctor.
8. La publicació, l'explotació i la protecció dels resultats de la investigació realitzada estaran
assegurades per les dues universitats implicades en la direcció de la tesi i es tindran en
compte els procediments específics de cada país.
9. El Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat farà el seguiment i el control de les tesis
doctorals en règim de cotutela.
Aquesta modificació deixa sense efectes el procediment de cotutela aprovat per l'Acord núm.
236/2013 del Consell de Govern, de 30 d'octubre de 2013.
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