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Acord del Consell de Govern de 28 d’abril de 2011 pel qual s’aprova la 
modificació de la Normativa per al nomenament de doctors o doctores 
honoris causa

Article 6

Es crea una comissió específica per al conferiment del títol de doctor o doctora 
honoris causa, les funcions de la qual s’especifiquen a l’article següent, constituïda 
per un membre de cadascun dels àmbits de coneixement determinats en l’article 
7.2 designat pel rector o rectora, preferentment d’entre el professorat distingit 
de cada àmbit. La presidència correspon al rector o rectora o a la persona en qui 
delegui. 

Article 7

1. Les propostes, degudament raonades i justificades pel que fa a la projecció 
científica i social de la persona candidata i a les innovacions reconegudes per la 
comunitat científica i professional a través de l’impacte de les publicacions o de 
l’obra realitzada, i acompanyades del curriculum vitae de la persona candidata en 
què es recullin tots els mèrits, seran trameses a la comissió específica creada en 
l’article 6, la qual estudiarà i elevarà al Consell de Govern, si escau, la proposta 
raonada de nomenament de doctor o doctora honoris causa.

2. Les propostes podran ser presentades des de l’1 d’abril fins al 31 de març de 
l’any següent.

3. La susdita comissió es reunirà anualment durant el mes d’abril i formularà, si 
escau, la proposta de la persona o de les persones seleccionades perquè sigui 
inclosa a l’ordre del dia de la primera sessió del Consell de Govern. La proposta 
de la comissió clou el procés i, per tant, les propostes no seleccionades, si escau, 
hauran de ser presentades de bell nou dins el termini establert. 

4. La susdita comissió específica no podrà proposar al Consell de Govern un nombre 
superior al nombre màxim de nomenaments de doctors o doctores honoris causa 
establerts per any acadèmic. En cas que el nombre de propostes rebudes sigui 
superior a l’establert per any acadèmic, aquestes es prioritzaran en funció del menor 
nombre de doctors honoris causa investits per àmbit de coneixement i el principi 
d’igualtat efectiva de dones i homes. A aquests efectes els àmbits de coneixement 
són els d’arts i humanitats, ciències socials i jurídiques, ciències, ciències de la 
salut, i enginyeria i arquitectura.


