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Acord de 18 de desembre de 2008 pel qual s’aproven diverses modificacions 
de postgrau com a resultat de l’aplicació de la Llei orgànica 4/2007, de 12 
d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats i del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix 
l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Aprovada en la sessió del Consell de Govern de 8 de juliol de 2005
Modificada en la sessió del Consell de Govern de 18 de desembre de 2008

ANTECEDENTS

Europa ha fet una aposta decidida cap a la construcció d’un espai comú d’educació superior com a ins-
trument clau en la promoció de la mobilitat dels seus ciutadans, la seva ocupabilitat i el desenvolupament 
global del continent. Aquest espai identifica l’Europa del coneixement com un factor insubstituïble per al 
creixement social i humà i un element indispensable per consolidar i enriquir la ciutadania europea, i dóna 
a les universitats el paper central en el desenvolupament de la seva dimensió cultural. Aquesta aposta, a 
partir de la declaració de Bolonya, ha revolucionat els sistemes universitaris arreu d’Europa i està comen-
çant a fer el mateix amb l’espanyol. 

La publicació dels reials decrets 55/2005 i 56/2005, de 21 de gener de 2005, pels quals s’establia 
l’estructura dels ensenyaments universitaris i es regulaven els estudis universitaris de grau i de postgrau, 
engegava formalment el procés d’harmonització del sistema universitari espanyol a l’espai europeu d’edu-
cació superior. 

Com es deia a l’expositiu del RD 56/2005, la diversitat de les universitats espanyoles aconsellava dotar 
els estudis de postgrau de més flexibilitat, perquè, en ús de la seva autonomia, les universitats definirien i 
desenvoluparien les seves estratègies i l’organització de la formació especialitzada i investigadora. Per això, 
la responsabilitat d’organitzar aquests programes corresponia a les universitats, que determinarien tant la 
composició i normes de funcionament de la Comissió d’Estudis de Postgrau com els centres universitaris 
encarregats del seu desenvolupament. 

Aquesta flexibilitat representava un repte, sobretot quan es confronta amb la rigidesa organitzativa que 
emanava de la LOU, en la qual es distingeixen i acoten clarament competències de centres, departaments, 
instituts i altres estructures. Els nous estudis oficials de postgrau reunien en un mateix programa competèn-
cies relacionades amb centres i amb departaments, raó per la qual la decisió sobre l’organització dels òr-
gans responsables del desenvolupament dels programes havia de ser compartida i particularment curosa.

La Conferència de ministres europeus responsables d’educació superior, celebrada a Berlín el setembre 
de 2003, destacava en el seu comunicat la importància dels estudis europeus de postgrau com un dels 
principals elements per reforçar l’atractiu de l’educació superior europea en el context internacional. L’es-
tabliment dels nous títols oficials de postgrau constituïa una de les modificacions de més transcendència en 
el profund canvi estructural dels ensenyaments universitaris, i suposava un gran repte per a les universitats 
espanyoles, que es veien abocades al desafiament d’impulsar i organitzar estudis de postgrau de la màxima 
qualitat i de mantenir la universitat alerta davant els continus canvis i demandes socials.

El Claustre de la URV, el 20 de maig de 2004, va aprovar les línies generals de la política de programa-
ció d’estudis de postgrau i les va relacionar explícitament amb el desplegament del pla estratègic de recer-
ca, establint que l’acció política i la presa de decisions dels òrgans de govern de la URV s’haurien d’orientar 
d’acord amb les següents línies d’actuació:

Amb voluntat d’universitat investigadora en el context de l’EEES, i en relació amb el seu mapa • 
d’ensenyaments, la URV es planteja com a objectius: 

Mantenir i augmentar si és possible el nombre d’entrada d’estudiants a ensenyaments de grau- 
Assolir la proporció de 2/3 d’estudiants TC de grau i 1/3 d’estudiants TC de postgrau- 

Dins el ventall de perfils possibles que ofereixen els ensenyaments de màster, la URV procurarà • 
que tots els seus àmbits de coneixement tinguin projecció en els ensenyaments de postgrau. 
Per a la confecció del mapa d’ensenyaments de postgrau, la URV alinearà els seus criteris amb els • 
que plantegin el DURSI per a la programació d’ensenyaments i els ens acreditatius competents 
(nacionals, estatals i internacionals) per a l’acreditació / certificació dels ensenyaments.
Per als àmbits identificats com a prioritaris de recerca (d’acord amb els criteris establerts al PER),•   
la URV ha d’erigir-se en referència de formació superior a Catalunya  i Espanya i en node primari 
a les xarxes europees corresponents.
El desplegament del Pla Estratègic de Recerca esdevé un instrument per • 

Estendre i consolidar l’activitat de recerca de qualitat a tots els àmbits de coneixement (posicio-- 
nament horitzontal)
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Fer més visibles els àmbits prioritaris de recerca, com a referents de formació universitària su perior- 
L’estructuració de la recerca a la URV, mitjançant la creació de (o la participació en) centres, insti-• 
tuts o altres estructures de recerca, s’orientarà a la visualització de la URV com a referent europeu 
de formació superior en àmbits prioritaris

Conseqüentment amb aquestes línies d’actuació establertes pel Claustre, la programació d’estudis ofici-
als de postgrau ha esdevingut un element de gran importància dins l’activitat de la URV. Referent a això, el 
Consell de Govern va aprovar, el 8 de juliol de 2005, una normativa que tenia per objecte establir els me-
canismes que, en l’àmbit de l’autonomia universitària i assumint la responsabilitat que la universitat té per 
llei en relació amb els estudis de postgrau, permetien una programació acadèmica ambiciosa i de qualitat 
atractiva per als millors estudiants de postgrau, tant catalans com d’arreu 

Amb aquesta legislació i normativa, el curs 2006-07 es van iniciar els estudis oficials de postgrau i en el 
curs actual hi ha implantats 41 màsters oficials integrats en 21 programes oficials de postgrau.

El 16 d’abril de 2007 es publica la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei 
orgànica 6/2001, que estructura els ensenyaments oficials en tres cicles: grau, màster i doctorat. Aquesta 
estructura es concreta en la publicació del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix 
l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i que deroga els reials decrets 55/2005  i 56/2005. 

Definitivament, s’estableix la durada dels estudis de grau en 240 ECTS (excepte Medicina, Arquitectura 
i Veterinària), la qual cosa porta a modificar la durada típica dels màsters a 60 ECTS i, per tant, a canviar les 
previsions de la proporció d’estudiants de màsters a 1/5 del total de la URV.

El nou decret  fa necessària la modificació d’alguns aspectes formals que establia la Normativa d’estu-
dis oficials de postgrau de la URV de 2005, tot i que es mantenen les seves característiques bàsiques i, en 
particular, el manteniment dels programes oficials de postgrau com a estructura organitzativa. Per això es 
presenta aquesta normativa, adequada a la legislació vigent, que es complementa amb la normativa d’en-
senyaments de doctorat aprovada pel Consell de Govern el 10 d’octubre de 2008.

Article 1. Estructura dels programes oficials de postgrau 

1. Els programes oficials de postgrau (POP) tenen com a finalitat l’especialització de l’estudiant en 
la seva formació acadèmica, professional o investigadora, i s’articulen en programes integrats 
pels ensenyaments conduents a l’obtenció del títol de Màster i, en funció del programa, també 
al títol de Doctor/a. Poden contenir, entre altres opcions, un sol màster, un conjunt de màsters i 
estudis de doctorat.

2. La URV ha de promoure el disseny de POP interdepartamentals, interuniversitaris i internacio-
nals plantejats com una estructura modular que integri diversos blocs de matèries amb possibi-
litat d’opció per a l’estudiant i activitats formatives i itineraris amb orientació diversa. Aquesta 
proposta no és incompatible amb l’existència de programes molt especialitzats i destinats a 
determinats àmbits de coneixement. 

Article 2. Estructura dels estudis oficials de màster universitari 

1. Els estudis que condueixen als títols de Màster Universitari (de caràcter oficial a l’Estat espa-
nyol) s’han de dedicar a la formació avançada de caràcter especialitzat o multidisciplinari. 
Es preveuen tres tipus diferents de màsters oficials: especialització acadèmica, especialització 
professional i iniciació a la recerca. El nombre de crèdits que han de cursar els estudiants per a 
l’obtenció d’un títol de Màster està comprès entre 60 i 120 ECTS; l’oferta de crèdits per part de 
la Universitat pot ser superior, considerant tant la possibilitat de matèries optatives com l’exis-
tència d’itineraris o especialitats. 

2. Els estudis de màster de la URV poden tenir matèries obligatòries, matèries optatives, matèries 
pròpies d’especialitat, estructura modular (mòduls d’anivellació, mòduls comuns, mòduls d’es-
pecialització), pràctiques externes i, necessariament, un treball de fi de màster de entre 6 i 30 
crèdits. També han d’incorporar les competències establertes al currículum nuclear de postgrau 
de la URV. Quan es tracta de títols que habiliten per a l’exercici d’activitats regulades, cal que 
s’adeqüin a les directrius establertes. 

3. Els títols de Màster Universitari que donen accés als estudis de doctorat han d’oferir un itinerari 
específic d’iniciació a la investigació. 

Article 3. Estructura dels ensenyaments de doctorat 

1. Per obtenir el títol de Doctor/a cal haver superat un període de formació i un període d’investi-
gació. S’anomena programa de doctorat el conjunt organitzat de totes les activitats formatives i 
d’investigació conduents a l’obtenció del títol.

2. Els POP que inclouen estudis de doctorat han d’establir les línies d’investigació, les activitats de 
formació investigadora, la relació de professors i investigadors encarregats de la direcció de les 
tesis doctorals i, si s’escau, la programació i els requisits de formació metodològica o científica. 
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En la fase d’investigació, corresponent al doctorat, es poden preveure seminaris o activitats 
formatives dirigides a la formació investigadora. No es pot oferir ensenyament reglat en aquesta 
etapa. 

3. Amb caràcter general, el període d’investigació del doctorat té com a finalitat l’elaboració d’una 
tesi doctoral, sense necessitat de formació teòrica estructurada en cursos. L’òrgan responsable 
del doctorat pot proposar activitats formatives que es considerin pertinents per a la formació 
investigadora i l’elaboració de la  tesi doctoral.

Article 4. Organització dels programes oficials de postgrau 

1. La iniciativa d’un POP correspon, conjuntament, a centres, departaments i instituts universitaris. 
La proposta ha de ser assumida per la Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica (COAC), 
l’ha d’aprovar el Consell de Govern i ha de tenir l’informe favorable del Consell Social en els 
termes establerts a l’article 6.

2. La proposta d’un POP ha de descriure’n l’estructura organitzativa, que ha de preveure la defini-
ció de l’òrgan responsable del programa i la figura de la persona responsable del programa. La 
proposta pot incloure, també, l’existència d’òrgans responsables específics dels programes de 
màster i de doctorat. En tot cas, la proposta ha d’especificar:
a) La composició de l’òrgan responsable del programa i, si s’escau, dels òrgans responsables 

dels estudis de màster i de doctorat. 
b) El nombre i funcions dels responsables: responsable del POP, coordinador(s) de màster(s) i 

coordinador/a de doctorat, si s’escau.
c) Els mecanismes de coordinació i presa de decisions. 
d) El centre o centres responsables de la matriculació d’estudiants als ensenyaments de màster 

i de la custòdia dels expedients corresponents. La matrícula del període de recerca del doc-
torat  (tutela de tesi) s’ha de fer al Servei de Gestió Acadèmica. 

Article 5. Òrgan responsable del programa oficial de postgrau 

1. La direcció i coordinació del POP correspon a l’òrgan responsable del programa, d’acord amb 
l’organització prevista a la proposta, que podrà preveure la participació d’un representant de 
cadascun dels departaments, institucions o centres d’universitats espanyoles o estrangeres que 
participin en l’organització del programa de postgrau.

2. Les funcions de l’òrgan responsable d’un POP són les següents:
a) Elaborar el programa i proposar-lo a la COAC.
b) Especificar el caràcter del màster, indicant si és d’especialització acadèmica, professional o 

d’iniciació a la investigació.
c) Esmentar el tipus de programa (departamental, interdepartamental, interfacultatiu o interu-

niversitari), així com la participació, si s’escau, d’altres institucions, empreses o organismes 
públics o privats. 

d) Especificar el camp científic: humanitats, ciències socials i jurídiques, ciències de la salut, 
ciències experimentals o ensenyaments tècnics. 

e) Proposar l’assignació de crèdits a les matèries i activitats formatives i el nombre màxim d’es-
tudiants que poden cursar el programa íntegre o un màster concret. 

f) Definir els criteris d’admissió i selecció d’estudiants. 
g) Determinar el nombre mínim de crèdits i matèries que ha de cursar cada estudiant, en funció 

de la seva formació prèvia, segons els criteris d’admissió d’ingrés i selecció definits. 
h) Proposar a la Comissió de Postgrau i Doctorat els professionals o investigadors que no siguin 

professors universitaris i que, sota la supervisió d’un o diversos professors del programa, col-
laboraran en les activitats formatives del postgrau. 

i) Fer la proposta anual d’assignació de l’encàrrec docent a departaments i instituts implicats 
en els màsters integrats en el POP. 

j) Sol·licitar canvis en els estudis de màster del POP a la COAC perquè els estudiï i, si s’escau, 
els aprovi. 

k) Informar l’Escola de Postgrau i Doctorat dels canvis que es produeixin en els òrgans respon-
sables i, en particular, de la persona responsable del programa, els coordinadors de màster 
i els coordinador d’estudis de doctorat, a més dels canvis que afectin el període de recerca 
dels estudis de doctorat. 

3. En el cas dels POP que incloguin estudis de doctorat, l’òrgan responsable del doctorat té les 
funcions següents: 
l) Exercir les atribucions que li encomani la Universitat en relació amb l’admissió d’estudiants 

al període d’investigació dels estudis de doctorat. Proposar un nombre màxim d’estudiants i 
requisits d’admissió segons la normativa vigent (mínim 60 crèdits en programes de postgrau 
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o estar en possessió d’un títol de màster; en qualsevol cas, per a l’admissió en el període 
d’investigació, cal haver completat un mínim de 300 crèdits en el conjunt dels estudis uni-
versitaris de grau i postgrau). 

m) Proposar l’articulació de les activitats dirigides a la formació investigadora, d’acord amb els 
objectius i línies d’investigació del programa. 

n) Assignar un director/a de tesi a cada estudiant matriculat en els estudis de doctorat, que serà 
un doctor/a amb experiència investigadora acreditada, i, si escau, uns codirectors. 

o) Exercir les atribucions que estableixi la Universitat per garantir la qualitat de les tesis abans 
de la seva presentació formal. 

p) Remetre la tesi doctoral, la documentació d’avaluació i la proposta d’experts a la Comissió 
de Postgrau i Doctorat de la Universitat per a la seva tramitació, mitjançant el departament 
corresponent. 

Article 6. Aprovació d’un programa de postgrau 

1. Els tràmits que ha de seguir un programa oficial de postgrau per ser aprovat són, en aquest or-
dre, els següents: 
a) L’òrgan responsable ha de presentar una proposta inicial del programa a la COAC. Prèvia-

ment, les juntes de centre corresponents han d’haver aprovat els plans d’estudi dels progra-
mes de màster i, si s’escau, els consells de departament o d’institut implicats han d’haver 
aprovat la relació de línies d’investigació i de professors i investigadors encarregats de la 
direcció de tesis doctorals. 

b) Per als ensenyaments de màster, la proposta ha de contenir els apartats següents:
i. Denominació i descripció dels títols. 
ii. Justificació de l’interès acadèmic o científic i dels objectius, incloent-hi les competències 

que cal assolir.
iii. Justificació de la viabilitat quant a demanda potencial i quant a recursos humans, que 

han de ser assumits pels departaments implicats.
iv. Planificació dels ensenyaments.
v. Estructura organitzativa del POP.
vi. Proposta de conveni en el cas de màsters interuniversitaris, segons estableix el RD 

1393/2007.
c) La COAC ha d’analitzar la proposta inicial, que ha de comptar amb un informe de la Co-

missió de Postgrau i Doctorat sobre l’adequació de la proposta als criteris d’acreditació a 
què s’ha de sotmetre (informe sobre la qualitat acadèmica del programa). Si la proposta  es 
considera adequada, la COAC donarà el vistiplau a l’elaboració d’una proposta definitiva.

d) Per als ensenyaments de màster, i si l’informe de la COAC és favorable, el centre correspo-
nent, a proposta de l’òrgan responsable, ha de presentar la memòria segons exigeix l’annex 
I del RD 1393/2007 i els criteris d’autorització del Consell Interuniversitari de Catalunya a 
la COAC. Cal adjuntar-hi l’aprovació de la junta de centre del pla d’estudis, i en el cas de 
màsters interuniversitaris, el conveni corresponent.

e) La COAC ha d’analitzar la proposta i fer un informe, que ha de comptar amb un informe de 
la Comissió de Postgrau i Doctorat sobre l’adequació del programa. 

f) El Consell de Govern aprova, si s’escau, la proposta i la remet al Consell Social.
g) Si l’informe del Consell Social és favorable, la Universitat demana la verificació del progra-

ma al Consejo de Universidades i l’autorització corresponent del departament responsable 
en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya. En el cas dels màsters interuniversi-
taris coordinats per una altra universitat, s’autoritza que la universitat coordinadora presenti 
la sol·licitud corresponent.

h) En el cas de canvis en un ensenyament de màster, l’òrgan responsable, comptant amb l’apro-
vació del centre corresponent, fa una proposta a la COAC, que l’estudia i l’eleva al Consell 
de Govern perquè l’aprovi i tramiti al Consejo de Universidades en cas que els canvis afectin 
l’estructura del màster.

Article 7. Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica 

1. Amb relació a la programació d’ensenyaments de postgrau, la COAC, delegada del Consell 
de Govern, te competències en la determinació de l’estructura de l’ensenyament, l’informe de 
les memòries de necessitats i la determinació del nombre d’alumnes d’entrada. D’acord amb 
aquestes competències, la COAC ha d’elaborar un model de memòria de POP i informar el 
Consell de Govern de les propostes o modificacions que, d’acord amb aquest model, li arribin. 
Per fer-ho, ha de:
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a) Elaborar un estudi de la proposta dels POP, que inclogui una anàlisi de la viabilitat acadèmi-
ca i econòmica, l’oportunitat estratègica, l’adequació al mapa d’ensenyaments de postgrau 
que hagi aprovat la Universitat i la conformitat amb la normativa vigent.

b) Determinar el nombre mínim d’estudiants per autoritzar la impartició del programa de post-
grau.

c) Considerar, si s’escau, el caràcter interdepartamental, interfacultatiu o interuniversitari de la 
proposta.

d) Rebre l’informe de la Comissió de Postgrau i Doctorat amb relació a:
La qualitat acadèmica del programa.- 
L’autorització per a la col·laboració de professionals i investigadors que no siguin profes-- 

sors universitaris. 
Les modificacions dels POP proposades per l’òrgan responsable del programa. - 

e) Informar el Consell de Govern de nous programes i modificacions dels programes que impli-
quin canvis substancials a l’estructura del programa, o afectin els recursos humans o materials 
compromesos en la impartició del Programa. i autoritzar les modificacions no substancials.

Article 8. Comissió de Postgrau i Doctorat

1. La Comissió de Postgrau i Doctorat vetlla, amb el suport de l’Escola de Postgrau i Doctorat, 
perquè es compleixin els estàndards de qualitat establerts i necessaris per garantir l’acreditació 
inicial i les renovacions dels ensenyaments de postgrau de la URV. La Comissió de Postgrau i 
Doctorat també exerceix les competències normatives per al bon desenvolupament dels progra-
mes de postgrau. 

2. La Comissió de Postgrau i Doctorat està integrada pel rector/a o vicerector/a en qui delegui, 
que la presideix, el director/a de l’Escola de Postgrau i Doctorat i  professors representants dels 
departaments, instituts i centres amb responsabilitat en màsters o doctorats (coordinadors de 
màster o doctorat).
Els professors representants ha de ser professorat a temps complet. En els POP que continguin 
estudis de doctorat han de ser investigadors actius.

3. Les funcions de la Comissió de Postgrau i Doctorat són les següents: 
a) Analitzar la qualitat acadèmica de les propostes de POP i informar-ne la COAC. Per això 

ha de considerar l’adequació de l’historial docent i investigador o professional del grup que 
imparteix la docència, la coherència del programa i l’adequada optativitat per a l’estudiant. 
Així mateix, ha de valorar els antecedents del pla d’estudis i la interdisciplinarietat amb què 
es planteja i, en general, s’ha de preocupar de la previsió d’acompliment dels criteris i indi-
cadors necessaris per a l’acreditació del programa.

b) Harmonitzar l’establiment de criteris i l’aplicació dels mecanismes d’admissió d’estudiants 
als programes de postgrau.

c) Concedir l’autorització, a proposta dels responsables del programa, per a la col·laboració de 
professionals i investigadors que no siguin professorat universitari.

d) Autoritzar les modificacions dels POP proposades per l’òrgan responsable del programa, 
sempre que no afectin l’estructura del programa ni els recursos especificats a les correspo-
nents memòries, i informar-ne la COAC.

e) Informar la COAC de les modificacions dels POP proposades per l’òrgan responsable del 
programa que impliquin canvis a l’estructura del programa o afectin els recursos humans o 
materials compromesos en la impartició del programa. 

f) Autoritzar l’homologació dels títols d’educació superior estrangers de postgrau, d’acord amb 
la normativa corresponent.

g) Autoritzar l’admissió dels titulats estrangers, després de comprovar que el títol de procedèn-
cia acredita un nivell de formació equivalent als corresponents títols espanyols de grau i que 
faculten en el país d’origen per a l’accés a estudis de postgrau.

h) Validar la proposta de l’òrgan responsable del programa sobre el nombre mínim de crèdits, 
així com les matèries del programa que ha de cursar cada estudiant, en funció de la formació 
prèvia rebuda.

i) Tramitar les tesis doctorals.

Article 9. Calendari de propostes de programes oficials de postgrau 

1. Proposta inicial: abans de l’1 de gener de l’any anterior al de la implantació. 
2. Proposta definitiva: abans de l’1 de juny de l’any anterior a la implantació. 
3. La memòria s’ha de trametre al Consejo de Universidades i al departament responsable d’univer-

sitats de la Generalitat de Catalunya abans del 30 de juliol de l’any anterior al de la implantació.
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4. En el cas de canvis en ensenyaments de màster: abans de l’1 de novembre de l’any anterior a la 
implantació dels canvis.

TESI DOCTORAL 

Article 10. Director/a de tesi de l’alumne/a 

1. Per ser director/a de tesi cal estar en possessió del títol de Doctor/a i ser investigador/a actiu/va 
o acreditar resultats de l’activitat de recerca reconeguts per la comunitat científica. La tesi pot 
estar codirigida per altres doctors. En el cas de tesis dirigides per investigadors que no pertanyin 
a la URV, l’òrgan responsable del doctorat ha de verificar que compleixen els requisits assimi-
lables a un investigador/a actiu/va i, si escau, n’ha de nomenar un tutor.

2. Correspon al director/a:
a) Dirigir el procés de formació com a investigador/a del doctorand/a. 
b) Dirigir el desenvolupament de la tesi doctoral. 
c) Elaborar un informe de seguiment cada curs acadèmic i fer-lo arribar a l’òrgan responsable 

del doctorat.

Article 11. Tramitació de les tesis doctorals

1. El procediment d’autorització i defensa de les tesis doctorals ha de sotmetre’s als tràmits se-
güents: 
a) El doctorand/a, després de l’informe favorable del director/a, diposita la tesi en la forma i lloc 

que estableixi la Universitat. 
b) L’òrgan responsable del doctorat remet a la Comissió de Postgrau i Doctorat un informe de 

valoració de la tesi amb les observacions que qualsevol doctor hagi formulat.
c) L’òrgan responsable del doctorat, mitjançant el departament al qual pertany el director de 

la tesi, envia a la Comissió de Postgrau i Doctorat la tesi, la documentació d’avaluació i la 
proposta d’experts que ha de jutjar-la. 

d) La Comissió de Postgrau i Doctorat autoritza la lectura de la tesi i nomena el tribunal que ha 
de jutjar-la. 

e) L’òrgan responsable del doctorat, mitjançant el departament al qual pertany el director de la 
tesi, envia els exemplars de la tesi doctoral a cadascun dels membres del tribunal encarregat 
de jutjar-la. 

2. Excepcionalment, la Comissió de Postgrau i Doctorat pot sotmetre a un procés d’avaluació 
prèvia les tesis doctorals presentades. Aquest procés consisteix en l’obtenció d’informes de 
dos doctors experts de l’àmbit de coneixement sobre el qual versi la tesi, pertanyents a d’altres 
universitats o centres d’investigació espanyols o estrangers que no formin part dels centres uni-
versitaris responsables del programa de postgrau que imparteix el doctorat.

Article 12. Tribunal de lectura de la tesi doctoral

1. El tribunal ha de constar de cinc membres titulars i dos suplents. Tots han de tenir el grau de 
Doctor/a i ser investigadors actius o assimilats. D’aquest tribunal, no en poden formar part més 
de dos membres de la URV.. Els qui no pertanyen a la URV han d’acomplir uns requisits similars 
als dels investigadors actius de la URV, que són acreditats per part de l’òrgan responsable del 
doctorat.

2. Els professors que pertanyin als cossos docents universitaris poden formar part dels tribunals de 
tesis doctorals, encara que es trobin en qualsevol de les modalitats de la situació d’excedència 
o de jubilació.

3. No poden formar part del tribunal els directors de la tesi ni els tutors, amb excepció dels supò-
sits de tesis presentades en el marc d’acords bilaterals de cotutela amb universitats estrangeres 
que així ho tinguin previst.

Article 13. Qualificació de la tesi doctoral

1. El tribunal ha d’atorgar la qualificació global a la tesi d’acord amb l’escala següent: no apte/a, 
aprovat/da, notable o excel·lent.

2. A judici del tribunal, si la qualificació és d’excel·lent per unanimitat, pot atorgar-se a les tesis la 
menció cum laude. Aquest extrem ha de constar en l’acta del grau de Doctor/a. 

Article 14. Cotutela de tesi doctoral 

1 En el marc dels estudis de doctorat, la Comissió de Postgrau i Doctorat proposa establir un pro-
cediment de cotutela de tesis doctorals entre la URV i una universitat europea, amb l’objectiu 
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de crear i desenvolupar la cooperació científica entre equips de recerca d’ambdues institucions 
i facilitar la mobilitat dels doctorands.

2. La Comissió de Postgrau i Doctorat ha de fer el seguiment i el control de les tesis doctorals en 
cotutela.

Article 15. Doctorat europeu

1.  La URV pot concedir la menció Doctor europeus als estudiants de doctorat que, en l’elaboració 
i defensa de llurs tesis doctorals, acompleixin les condicions requerides sobre estada a l’es-
tranger, ús d’un segon idioma en la presentació de la tesi, informes previs de la tesi i presència 
d’algun expert/a de la UE al tribunal.

Article 16. Premis extraordinaris de doctorat
1. La URV ha d’establir les normes per atorgar mencions honorífiques o premis a les tesis doctorals 

que ho mereixin pel seu alt nivell de qualitat, els quals han de ser reflectits en el corresponent 
certificat acadèmic.

 2. Per ser candidat/a cal haver obtingut en la defensa de la tesi excel·lent cum laude. Els doctors 
que vulguin optar al premi han de presentar una sol·licitud adreçada al director de l’Escola de 
Postgrau i Doctorat.

3. El rector/a de la Universitat, a instàncies raonades de la Comissió de Postgrau i Doctorat, pot in-
crementar el nombre de premis extraordinaris per a cada àrea temàtica a causa de la rellevància 
de determinades tesis.

4. El Consell de Govern, a proposta del Consell de Direcció i d’acord amb els mèrits valorats per 
la Comissió de Postgrau i Doctorat, ha d’aprovar els guanyadors dels premis extraordinaris de 
doctorat.

DISPOSICIó DEROGATòRIA

Aquesta normativa deroga la Normativa d’estudis oficials de postgrau de la URV aprovada pel Consell 
de Govern el 8 de juliol de 2005.


