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S’aprova la reformulació de l’Escola de Postgrau i Doctorat amb les 
actuacions següents:

Adaptar l’estructura de l’Escola de Postgrau i Doctorat de la URV al • 
Reial Decret 99/2011.
Aprovar el Reglament provisional de l’Escola de Postgrau i Doctorat, • 
la vigència del qual no podrà superar els set mesos, durant els quals 
caldrà presentar al Consell de Govern per a la seva aprovació el Re-
glament de l’Escola de Postgrau i Doctorat previst en el document de 
Reformulació de l’Escola de Postgrau i Doctorat.
Constituir un Comitè de Direcció provisional format pels coordinadors • 
de programes de doctorat i els representants dels agents d’R+D+i 
del CEICS amb els quals se subscrigui conveni, presidit pel director o 
directora que designi el rector.
Sol·licitar al Departament d’Economia i Coneixement el registre de • 
l’Escola de Postgrau i Doctorat de la URV al RUCT. 

ANTECEDENTS

Els estudis de doctorat constitueixen un pilar fonamental de l’estratègia instituci-
onal d’una universitat investigadora dintre de l’espai europeu d’ensenyament su-
perior (EEES) i l’espai europeu de recerca (EER). El nombre i la qualitat dels doc-
torands, el nombre i l’impacte de les tesis en forma de publicacions i/o de patents 
derivades, són un bon indicador del nivell científic d’una universitat que, si és in-
vestigadora, ho és en primera instància per generar la base de nou coneixement i, 
a partir d’aquest procés, formar i proveir les noves generacions d’investigadors.
El paper estratègic de la formació per a la recerca per a la missió i la visió de futur 
de la URV impulsa a prioritzar un canvi que permeti fer un salt endavant signifi-
catiu en aquesta formació, que implicarà també, necessàriament, els centres de 
recerca adscrits a la URV involucrats en el Campus d’Excel·lència Internacional 
Catalunya Sud (CEICS). És precisament un dels objectius prioritaris del CEICS la 
formació d’investigadors en un escenari basat en l’excel·lència, la captació de ta-
lent i la internacionalització.
El Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments ofi-
cials de doctorat, ofereix l’oportunitat de reformes inspirades en els models d’èxit 
experimentats en altres països i, en particular, la definició d’escoles de doctorat, 
amb la finalitat d’organitzar, dins del seu àmbit de gestió, els ensenyaments i les 
activitats pròpies del doctorat, en una o diverses branques del coneixement o 
amb caràcter interdisciplinari. Les escoles de doctorat poden ser creades indivi-
dualment per una universitat o conjuntament amb d’altres o en col·laboració amb 
organismes amb activitats en R+D+I. Han de garantir que desenvolupen la seva 
estratègia lligada a l’estratègia de recerca de la Universitat i han d’acreditar una 
capacitat de gestió adequada.
En la mateixa línia, la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la 
innovació modifica, entre d’altres, els articles 7 i 8 de la LOU per incloure les esco-
les de doctorat com a part integrant de l’estructura de les universitats, juntament 
amb les escoles, facultats, departaments, instituts universitaris de recerca i altres 
estructures necessàries per al desenvolupament de les seves funcions. 
El Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de 
l’estudiant universitari, va introduir drets i deures dels doctorands que han de ser 
regulats d’acord amb el Reial decret 99/2011.
La Comissió Europea va aprovar, en data 11 de març de 2005, la recomanació 
relativa a la Carta europea de l’investigador i al Codi de conducta per a la con-
tractació d’investigadors (http://ec.europa.eu/eracareers/pdf/eur_21620_es-en.
pdf). Aquesta recoma nació conté les funcions i responsabilitats dels investigadors, 
de llurs ocupadors i de les entitats finan çadores, així com una sèrie de principis i 
exigències generals a seguir a l’hora de contractar personal investigador. El Con-
sell de Govern va aprovar, el 18 de desembre de 2008, la proposta d’adhesió de la 
URV al Codi i a la Carta.

http://ec.europa.eu/eracareers/pdf/eur_21620_es-en.pdf
http://ec.europa.eu/eracareers/pdf/eur_21620_es-en.pdf
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La URV, d’acord amb l’Estatut, es va dotar, en sessió ordinària del Consell de Go-
vern el 29 de maig de 2003, d’una Escola de Doctorat amb funcions essencialment 
administratives, com a suport a coordinadors de màster i doctorat, en la gestió, 
dipòsit i difusió de tesis, però també intervenint en processos de seguiment de 
la qualitat i en l’organització de formació transversal, entre d’altres. El 22 d’abril 
de 2005 el Consell de Govern va aprovar la denominació d’Escola de Postgrau i 
Doctorat, que té encomanades actualment les funcions que s’indiquen a l’annex 
1. L’acord del Consell de Govern del 30 d’abril de 2009 va establir els processos 
nuclears de l’Escola i una proposta organitzativa. 
D’acord amb l’article 114 de l’Estatut de la URV, correspon al Consell de Govern 
aprovar les normes de desenvolupament dels estudis de doctorat. L’article 31 
estableix la configuració i objectius de l’Escola de Postgrau i Doctorat de la URV i 
l’article 31 bis estableix que correspon al Consell de Govern la creació d’escoles 
de doctorat amb la finalitat d’organitzar dins del seu àmbit de gestió els ensenya-
ments i activitats pròpies del doctorat. 
L’Estatut de la URV va configurar una Comissió de Doctorat, anomenada actual-
ment Comissió de Postgrau i Doctorat, com a òrgan competent sobre les qüestions 
que afecten els estudis de doctorat. Les seves funcions s’estableixen en la Norma-
tiva d’estudis oficials de postgrau (Consell de Govern, 14 de juliol de 2011) i es 
recullen a l’annex 2. 
El curs 2008-09 es va dur a terme un projecte amb l’objecte d’incorporar plena-
ment i de forma explícita els programes de doctorat al sistema intern de garantia 
de la qualitat (SIGC) de la URV (ftp://ftp.urv.cat/serveis/gtr/INFORME_COMIS-
SIO_DOCTORAT.pdf).
La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya ha establert (Acord de 6 d’oc-
tubre de 2011) el procediment per autoritzar la creació de les escoles de doctorat 
i el seu registre oficial amb la documentació que s’indica a l’annex 3. Una vegada 
acordada la creació de l’Escola de Doctorat mitjançant Ordre del departament 
competent en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya, publicada 
al DOGC, la Direcció General d’Universitats notificarà la seva creació al Ministeri 
competent en matèria d’universitats a efectes d’inscripció al RUCT.
Un cop adaptada l’Escola de Postgrau i Doctorat al Reial decret 99/2011, s’ha de 
procedir a la verificació dels programes de doctorat, d’acord amb el nou Reial de-
cret, que s’adscriuran a l’Escola. Per a la seva verificació, els programes han de ser 
avaluats per AQU Catalunya, la qual ha establert una guia per a l’avaluació, que es 
presenta resumida a l’annex 4. Abans de ser verificats, els programes de doctorat 
han d’estar aprovats pel Consell de Govern de la URV. 
Actualment els programes de doctorat que s’ofereixen a la URV son els que s’in-
diquen a l’annex 5.

L’ESCOLA DE POSTGRAU I DOCTORAT DE LA URV

L’Escola de Postgrau i Doctorat (EPD) es configura com una unitat de la URV, en 
col·laboració amb el agents d’R+D+I del Campus d’Excel·lència Internacional Ca-
talunya Sud i d’altres organismes, institucions i entitats nacionals o internacionals 
amb les quals la URV subscrigui convenis, que té com a objectiu fonamental l’or-
ganització, en el seu àmbit de gestió, del doctorat a la URV. 
L’EPD ha de definir i desenvolupar la seva estratègia per a la formació en recerca, 
d’acord amb l’estratègia d’investigació de la URV, de manera que el doctorat sigui 
un eix articulador del sistema global de formació, recerca i transferència de la 
Universitat.
L’EPD representa una adaptació de l’Escola de Postgrau i Doctorat de la URV al RD 
99/2011, pel qual es regulen els estudis oficials de doctorat, i el seu Comitè de 
Direcció assumirà progressivament les funcions que actualment té encomanades 
la Comissió de Postgrau i Doctorat de la URV.
L’EPD assumirà les funcions relatives a l’organització i gestió dels programes de 
doctorat de la URV que siguin verificats, així com dels programes de doctorat d’an-
teriors ordenacions mentre siguin vigents.

ftp://ftp.urv.cat/serveis/gtr/INFORME_COMISSIO_DOCTORAT.pdf
ftp://ftp.urv.cat/serveis/gtr/INFORME_COMISSIO_DOCTORAT.pdf


3 Full Oficial de la Universitat Rovira i Virgili

Organitzarà i gestionarà activitats de formació en investigació i habilitats trans-
versals en el doctorat i de competències de currículum nuclear en màsters. També 
podrà organitzar, d’acord amb els centres i departaments implicats, títols oficials 
de màster universitari orientats a la recerca.
Es podrà organitzar internament en àmbits especialitzats o interdisciplinaris (di-
visions, aules doctorals...) que tinguin objectius estratègics definits compartits en 
formació per a la recerca. 
Podrà incloure programes de doctorat interuniversitaris, amb l’organització que es 
derivi dels convenis corresponents.
Comptarà amb el suport tècnic i administratiu de les diferents unitats implicades 
en la gestió dels doctorats. 
Gestionarà el pressupost que el Consell de Govern li assigni anualment i el finan-
çament que obtingui en convocatòries externes. Aquest pressupost preveurà les 
assignacions destinades a donar suport als programes de doctorat i màsters, la 
resta d’activitats de l’Escola i les despeses derivades del seu propi funcionament. 
Comptarà amb el personal d’administració i serveis que actualment té adscrit i 
mantindrà la seva ubicació a la planta baixa de l’Antiga Casa dels Conserges del 
Campus Sescelades.

Visió

Promoure i donar suport a l’excel·lència acadèmica en la formació de doctors i 
doctores, orientada a la generació i transferència de coneixement, i col·laborar en 
la consolidació de la URV com una universitat de recerca reconeguda internacio-
nalment.

Missió

Proveir els investigadors en formació d’un entorn d’aprenentatge d’excel·lència 
basat en una activitat de recerca de qualitat i en experiències que facilitin l’adqui-
sició de les competències adients per progressar en un ampli ventall de contextos 
amb ús intensiu del coneixement.

Objectius 

Afavorir l’entorn apropiat per a la formació de qualitat en recerca • 
d’excel·lència dels futurs doctors, proposant i desenvolupant activi-
tats de formació, en alineament amb l’estratègia de recerca de la 
Universitat.
Potenciar la qualitat dels programes de doctorat i dels màsters orga-• 
nitzats per l’Escola. 
Atreure talent a escala internacional, participar en estructures inter-• 
nacionalment competitives i atreure finançament extern.
Fomentar les aliances interinstitucionals i internacionals i les coope-• 
racions amb la indústria.
Fomentar sinergies entre els membres de la comunitat de l’Escola i • 
promoure la interdisciplinarietat, per respondre a la varietat de ne-
cessitats i mètodes de la formació investigadora, actuant com a mo-
tor per a la innovació i la millora permanent. 
Aconseguir que l’EPD i els seus programes formatius siguin recone-• 
guts com d’excel·lència.
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FunciOns

Organitzar els ensenyaments i activitats, així com els processos aca-• 
dèmics, administratius i de gestió que condueixen a l’obtenció del 
títol de doctor i, si escau, a títols de màster universitari.
Organitzar les activitats transversals de formació en temes generals • 
de recerca, i altres habilitats pròpies d’un doctorat i de competències 
nuclears de postgrau.
Desenvolupar una estratègia pròpia de recerca d’acord amb la defini-• 
da per la Universitat. 
Establir criteris per a la valoració de les propostes de programes de • 
doctorat en termes de l’impacte científic i social, la productivitat, la 
viabilitat i els criteris d’avaluació segons la legislació vigent. 
Elevar als òrgans competents l’oferta de programes de doctorat, a • 
proposta dels departaments o instituts universitaris o de la mateixa 
Escola.
Donar suport als processos de verificació i acreditació dels programes • 
de doctorat i a les seves sol·licituds de les mencions cap a l’excel·-
lència.
Donar compliment al Reglament de règim intern i proposar-ne mo-• 
dificacions.
Proposar al Consell de Govern les modificacions a les normatives de • 
la URV que regulen els ensenyaments de doctorat.
Gestionar el document d’activitats dels doctorands. • 
Establir un codi de bones pràctiques i vetllar perquè tots els membres • 
de l’EPD subscriguin el seu compromís amb el compliment del codi de 
bones pràctiques adoptat.
Controlar la durada de les tesis i establir els mecanismes per tramitar • 
pròrrogues o, si escau, donar de baixa els doctorands que excedeixin 
el termini màxim o no superin les avaluacions anuals.
Gestionar els procediments de dipòsit, defensa i publicació en reposi-• 
toris de les tesis doctorals. 
Responsabilitzar-se del procés de difusió dels programes de doctorat, • 
de la captació de graduats i de l’atenció i la informació als investiga-
dors en formació.
Informar als doctorands sobre les sortides professionals i fer el segui-• 
ment de la seva ocupabilitat.
Donar suport en l’elaboració de convenis. • 
Gestionar els ajuts institucionals de la URV per cursar màsters i els • 
ajuts de mobilitat de màster i doctorat.
Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que se li assig-• 
nin per complir les seves funcions.
Administrar el recursos consignats en el pressupost de la Universitat • 
i els que obtingui externament, i distribuir el pressupost assignat 
als programes de postgrau.
Retre comptes sobre la seva activitat i el grau d’assoliment dels ob-• 
jectius, mitjançant una memòria anual, acadèmica i econòmica que 
ha d’elevar al Consell de Govern.
Constituir comissions delegades i altres òrgans d’assessorament i fi-• 
xar-ne composició.
Aquelles altres que li siguin encomanades pel Consell de Govern i les • 
que s’especifiquin en altres normatives.
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eleMents de gOVernança

L’EPD s’ha de dotar d’un reglament de règim intern que reguli, entre altres aspec-
tes, els drets i deures dels doctorands, així com la composició i les funcions de les 
comissions acadèmiques dels seus programes de doctorat i d’un compromís de 
bones pràctiques (carta doctoral) adoptat per l’Escola i que haurà de ser subscrit 
per totes les persones integrants d’aquesta. 
S’annexa (annex 6) una proposta de reglament provisional que ha de permetre el 
funcionalment inicial de l’Escola a partir del qual aquesta elevi al Consell de Go-
vern, en un termini de set mesos, la seva proposta de reglament.
La governança de l’Escola s’estructurarà a partir dels següents òrgans col·legiats 
i unipersonals:

La Direcció• 
El Comitè de Direcció• 
Les comissions acadèmiques dels programes de doctorat• 
Els coordinadors de programes de doctorat• 

El Comitè de Direcció podrà constituir comissions, fixant-ne la composició i dele-
gant les funcions que consideri. També podrà constituir un Comitè Científic Extern 
per al seu assessorament.

directOr O directOra 

El director o directora és designat pel rector o rectora, per un període de quatre 
anys, prorrogable com a màxim per un període igual de manera consecutiva, en-
tre investigadors de reconegut prestigi pertanyents a la universitat o institucions 
col·laboradores de l’EPD. Aquesta condició ha de ser avalada por la possessió d’al-
menys tres períodes d’activitat investigadora reconeguts d’acord amb el previst a 
la legislació vigent. En el cas que l’investigador o investigadora ocupi una posició 
en què no resulti d’aplicació l’esmentat criteri d’avaluació, haurà d’acreditar mèrits 
equiparables als assenyalats.

cOMitè de direcció

El Comitè de Direcció ha de realitzar les funcions relatives a l’organització i ges-
tió de l’Escola. Ha de comptar, almenys, amb el director o directora de l’Esco-
la, els coordinadors dels programes de doctorat i representants de les entitats 
col·laboradores que hagin subscrit un conveni que especifiqui els compromisos 
entre l’entitat i la Universitat. El Comitè, entre d’altres funcions, ha de proposar 
el reglament de l’escola, el codi de bones pràctiques, l’estratègia de recerca i ha 
d’elaborar propostes de creació, modificació o supressió de programes de doctorat 
i màsters de l’Escola.

cOMissiOns acadèMiques dels prOgraMes de dOctOrat

Cada programa de doctorat té una comissió acadèmica responsable de la definició, 
actualització, qualitat i coordinació del programa de doctorat i del progrés de la 
recerca i de la formació de cada doctorand.
La comissió acadèmica de cada programa de doctorat està formada per doctors 
amb la condició d’investigadors actius de la URV, i s’hi poden integrar investiga-
dors d’organismes públics d’investigació, així com d’altres entitats i institucions 
implicades en R+D+I, tant nacional com internacional, implicades en el programa 
de doctorat mitjançant convenis; també en formarà part una representació dels 
doctorands
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el cOOrdinadOr O cOOrdinadOra del prOgraMa de dOctOrat

El coordinador o coordinadora del programa de doctorat, que és designat pel rector 
o rectora, presideix la comissió acadèmica del programa i ha de ser un investigador 
rellevant que hagi dirigit un mínim de dues tesis doctorals i estigui en possessió 
d’un mínim de dos períodes d’activitat investigadora reconeguts. En el supòsit que 
l’investigador o investigadora ocupi una posició en què no sigui aplicable el criteri 
d’avaluació esmentat, haurà d’acreditar mèrits equiparables a aquests. 

el tutOr O tutOra de tesi 

El tutor o tutora de tesi és el responsable de l’adequació de la formació i de l’acti-
vitat investigadora del doctorand. Ha de ser un doctor o doctora, amb acreditada 
experiència investigadora i investigador actiu de la URV o assimilat. És designat 
per la comissió acadèmica del programa de doctorat. La seva activitat ha de ser 
reconeguda en el pacte de dedicació. 

el directOr O directOra de tesi

El director o directora de tesi ha de ser designat per la comissió acadèmica entre 
doctors espanyols o estrangers amb experiència acreditada investigadora (inves-
tigador actiu de la URV o assimilat), amb independència de la universitat, centre 
o institució en què presti els seus serveis. Pot coincidir amb el tutor o tutora de 
tesi. És el màxim responsable de la coherència i la idoneïtat de les activitats de 
formació, de l’impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral 
i de la guia en la planificació i la seva adequació, si s’escau, a la d’altres projectes 
i activitats on s’inscrigui el doctorand. La seva activitat ha de ser reconeguda en 
el pacte de dedicació.

el dOctOrand O dOctOranda

És aquella persona que, després d’acreditar els requisit d’accés, ha estat admesa 
a un programa de doctorat i s’hi ha matriculat. El doctorand o doctoranda té la 
consideració d’investigador en formació; és la figura central del procés i sobre ell 
s’han de focalitzar tots els esforços de la universitat en matèria de formació per 
a la recerca, des de la captació i selecció fins a la formació, seguiment, avaluació 
i suport a la carrera professional. Les activitats del doctorand es recullen en el 
document d’activitats del doctorand, que ha de ser revisat regularment pel tutor i 
el director de tesi i avaluat anualment per la comissió acadèmica. El reglament de 
l’EPD ha de descriure els drets i deures del doctorand.

ELS PROGRAMES DE DOCTORAT

El doctorat és el tercer cicle dels estudis universitaris, nivell 4, del MECES (Marc 
espanyol de qualificacions per a l’educació superior, RD 1027/2011, de 15 de juli-
ol), que condueix a l’adquisició de les competències i habilitats relacionades amb 
la investigació científica de qualitat. 
El programa de doctorat és el conjunt d’activitats que condueixen a l’adquisició 
d’aquestes competències, necessàries per l’obtenció del títol de doctor o doctora. 
El programa ha d’incloure formació transversal i específica en el seu àmbit del 
programa, que no requerirà una estructuració en crèdits, si bé l’activitat essencial 
del doctorand és la investigadora.
La definició d’un programa de doctorat es basa en:

La identificació d’un àmbit de formació doctoral específic.• 
La identificació d’un programa formatiu propi.• 
La identificació d’un cos de coneixement de dimensió suficient en ter-• 
mes de professorat i doctorands i de qualitat acreditable d’acord amb 
els criteris establerts.
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Un programa de doctorat ha de poder optar a convocatòries de menció d’excel·-
lència i ha de tenir una massa crítica suficient, que s’estableix inicialment en 
almenys 10 tesis defensades en els darrers 5 anys, d’acord amb la referència 
marcada per AQU Catalunya. 
Actualment, la URV ofereix 33 programes de doctorat, d’acord amb el Reial decret 
1393/2007, i manté programes segons legislacions anteriors. A l’annex 5 s’indi-
quen els programes i el nombre de tesis llegides els darrers tres cursos, així com 
si s’han presentat i/o han obtingut la menció cap a l’excel·lència en la darrera 
convocatòria. Dels 18 programes presentats, 14 han estat avaluats positivament i 
8 han obtingut la menció cap a l’excel·lència. L’EPD ha de revisar, d’acord amb els 
departaments, aquesta oferta i proposar els programes de doctorat a verificar per 
a la seva implantació el curs 2013-14, atenent a la potencialitat per desenvolupar 
el programa i l’assoliment de massa crítica, el seu aval a través de referents ex-
terns i els seus resultats. 

CALENDARI D’ACTUACIONS

Abril
Aprovació de l’adaptació de l’Escola de Postgrau i Doctorat al Reial decret. 
Aprovació del Reglament provisional (CdG)
Designació d’un director o directora provisional de l’Escola (rector)

Maig

Elaboració de la memòria de l’EPD (EPD) 
Sol·licitud a la Direcció General d’Universitats del registre de l’EPD (rector)
Elaboració de propostes de programes de doctorat (EPD, departaments)

Juny Elaboració de memòries dels programes de doctorat (EPD, departaments)

Juliol Aprovació de les propostes de programes de doctorat (CdG)

...

Setembre
Sol·licitud de verificació dels programes de doctorat (CdG, CS)

Octubre

Desembre
Aprovació del Reglament de l’EPD (EPD, CdG)
Revisió de la Normativa de postgrau i doctorat (EPD, CdG)

...
Setembre
2013

Implantació dels programes de doctorat

ACORDS 
1. Adaptar l’estructura de l’Escola de Postgrau i Doctorat de la URV al Reial decret 
99/2011.
2. Aprovar el Reglament provisional de l’Escola de Postgrau i Doctorat, el qual ha 
de ser substituït pel definitiu en un termini de set mesos.
3. Constituir un Comitè de Direcció provisional format pels coordinadors de pro-
grames de doctorat i els representants dels agents d’R+D+I del CEICS amb els 
quals se subscrigui conveni, presidit pel director o directora que designi el rector.
4. Sol·licitar al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Cata-
lunya el registre de l’Escola de Postrgrau i Doctorat de la URV al RUCT. 
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ANNEX 1

deFinició i FunciOns de l’escOla de pOstgrau i dOctOrat actual

Unitat de suport que facilita a la comunitat universitària les actuacions relacio-
nades amb els estudis de postgrau (màsters i doctorats), vetlla per la qualitat i 
l’especialització d’aquests estudis i fomenta la cooperació interuniversitària i la 
internacionalització.
Les funcions de l’Escola de Postgrau i Doctorat (EPD) són les següents:

Suport als coordinadors de programes de doctorat i als centres i òrgans res-1. 
ponsables dels programes de postgrau oficials
Suport als coordinadors de màsters i òrgans de gestió2. 
Millora de la qualitat dels ensenyaments3. 
Gestió acadèmica (amb el suport del SGA)4. 
Gestió del registre de les tesis doctorals5. 
Gestió del dipòsit i defensa de les tesis doctorals, així com la seva difusió 6. 
electrònica 
Gestió de la distribució del pressupost assignat als programes7. 
Suport a la Comissió de Postgrau i Doctorat8. 
Gestió de convenis de màsters i doctorats9. 
Suport a l’edició de materials per a la difusió de l’oferta de màsters i docto-10. 
rats
Difusió de l’oferta de màsters i doctorats 11. 
Servei d’informació i atenció a estudiants de màster i doctorat12. 
Difusió de beques, ajuts i premis per a estudiants de màster i doctorat13. 
Gestió d’ajuts URV per cursar màsters per a estudiants nacionals i interna-14. 
cionals
Gestió d’ajuts de mobilitat de professors i estudiants de màster i doctorat15. 
Organització de la formació transversal en competències nuclears de post-16. 
grau
Gestió de la difusió de les tesis en xarxa: TDX i TESEO17. 
Gestió de mencions en relació amb la qualitat dels doctorats18. 

ANNEX 2

cOMissió de pOstgrau i dOctOrat (nOrMatiVa d’estudis OFicials de pOstgrau)

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 programes 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 pro-
fessors representants dels departaments, instituts i centres amb responsabilitat 
en màsters o doctorats (coordinadors de màster o doctorat).
Els professors representants han 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 Comis-
sió d’Ordenació Acadèmica i Científica (COAC). Per això ha de considerar l’ade-
quació 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 
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què es planteja i, en general, s’ha de preocupar de la previsió d’acompliment dels 
criteris i indicadors 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 especi-
ficats a les corresponents memòries, i informar-ne la COAC.
e) Informar la COAC de les modificacions dels POP proposades per l’òrgan respon-
sable 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 procedència 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.

ANNEX 3

estudis de dOctOrat i dOcuMentació per a l’autOritZació d’escOles de 
dOctOrat (acOrd de la junta del cOnsell interuniVersitari de catalunya de 6 d’Octubre 
de 2011)

Amb caràcter general, es procurarà que el conjunt de l’oferta de doctorat tendeixi 
cap als màxims criteris de qualitat, eficiència i internacionalització, i en aquest 
sentit la flexibilitat en serà un element de base i el seu reconeixement en serà un 
objectiu de fons. En aquesta línia:

Pel que fa als programes de doctorat:
A. Amb caràcter general:
1. Hauran de tendir cap a nivells de qualitat contrastada en termes acadèmics i 
professionals
2. Hauran de tenir una grandària que asseguri una massa crítica i uns nivells d’efi-
ciència suficients.

B. Les universitats hauran de:
1. Fer l’anàlisi i el seguiment de l’oferta de doctorat i de l’assoliment dels objectius 
formatius fixats, atenent no solament als aspectes acadèmics, sinó, també, als 
de recerca i econòmics, mitjançant les comissions del Consell Interuniversitari de 
Catalunya que correspongui.
2. Promoure l’establiment d’acords de col·laboració entre les universitats i altres 
organismes, entitats i institucions implicades en la recerca i el desenvolupament 
per potenciar els programes interuniversitaris i projectes formatius multidiscipli-
naris i transversals.
3. Col·laborar en la difusió d’experiències de bones pràctiques en aquest àmbit.

Quant a les escoles de doctorat:
A. Amb caràcter general:
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1. Cada universitat podrà agrupar els seus programes de doctorat en una escola 
de doctorat que podrà organitzar-se en branques de coneixement. Per tal d’op-
timitzar la seva coherència i/o visibilitat es podrà fer una proposta de més d‘una 
escola quan això permeti incorporar de manera més coherent les seves activitats 
acadèmiques.
2. Les universitats podran, addicionalment, constituir escoles de doctorat inte-
runiversitàries en àmbits específics de coneixement, en els quals es donin unes 
condicions de massa crítica que aconsellin aquesta modalitat.
B. Hauran de ser els centres encarregats de:
1. Dur a terme el desenvolupament dels programes de doctorat.
2. Fer el seguiment anual de l’ocupabilitat dels seus doctors i doctores i facilitar-
los informació sobre les sortides professionals, no solament en l’àmbit universitari, 
sinó, especialment, en l’àmbit de la recerca i la indústria.
3. Elaborar i presentar un compromís de bones pràctiques (carta doctoral) adoptat 
per l’escola i que haurà de ser subscrit per totes les persones integrants d’aques-
ta.
4. Organitzar, dins el seu àmbit de gestió, els ensenyaments i les activitats prò-
pies del doctorat i coordinar i planificar el disseny de l’oferta multidisciplinària i 
transversal, necessària per a la formació i el desenvolupament de les persones 
doctorandes.
5. Incloure, en situacions específiques, si s’escau, ensenyaments oficials de màs-
ter universitari, de contingut fonamentalment científic, així com altres activitats 
obertes de formació en recerca.
6. Elaborar un reglament de règim intern que reguli, entre d’altres aspectes, els 
drets i deures de les persones doctorandes, així com la composició i les funcions 
de les comissions acadèmiques dels seus programes de doctorat.
7. Difondre les activitats de l’Escola i dels seus graduats i graduades contribuint a 
enfortir el seu coneixement a nivell local i internacional.

Per tal de crear les escoles de doctorat que preveu el marc normatiu esmentat, les 
universitats del sistema universitari de Catalunya hauran de trametre a la Direcció 
General d’Universitats la documentació següent:

Acords dels òrgans de govern de la universitat responsable i de totes • 
les universitats participants, per al supòsit d’escoles de doctorat con-
juntes amb altres universitats. Si es tracta de la creació d’escoles de 
doctorat conjuntament entre universitats i organismes i institucions 
públiques i/o privades, estatals i/o internacionals, acords dels òrgans 
de govern dels organismes, centres, institucions i entitats amb acti-
vitats d’R+D, de l’Estat o d’altres països 
Conveni o convenis de col·laboració per al supòsit que es tracti d’una • 
escola de doctorat interuniversitària o interinstitucional 
Memòria justificativa de la creació de l’escola de doctorat, que haurà • 
d’incloure, com a mínim, els apartats següents:

determinació dels òrgans de govern de l’escola de doctorat  –
determinació de l’organització administrativa de l’escola de doc- –
torat 
relació i justificació dels estudis universitaris oficials que organit- –
za i gestiona
descripció de la seva estratègia en matèria de recerca i concreció  –
de la formació doctoral que s’articularà mitjançant els programes 
de doctorat desenvolupats per l’escola de doctorat 
descripció de la ubicació i dels mitjans materials adscrits a l’es- –
cola

Documentació d’inici d’activitat:• 
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Reglament de règim intern que reguli, entre d’altres aspectes,  –
els drets i deures dels doctorands, així com la composició i les 
funcions de les comissions acadèmiques dels seus programes de 
doctorat 
Compromís de bones pràctiques ( – carta doctoral) adoptat per l’es-
cola i que haurà de ser subscrit per totes les persones integrants 
d’aquesta 
Certificació econòmica de la universitat, emesa per la persona  –
responsable de la gerència, que l’escola té acreditada una capa-
citat de gestió adequada a les seves finalitats, garantida per les 
universitats i les institucions promotores 

Una vegada acordada la creació de les escoles de doctorat mitjançant Ordre del 
departament competent en matèria d’universitats, publicada al DOGC, la Direcció 
General d’Universitats notificarà la seva creació al Ministeri d’Educació a efectes 
d’inscripció al RUCT.

ANNEX 4

guia per a l’elabOració i la VeriFicació de les prOpOstes de prOgraMes 
OFicials de dOctOrat (aqu, deseMbre de 2011)

1. Descripció del programa de doctorat

1.1. La denominació del títol es correspon amb el seu contingut i nivell.
1.2. S’identifica la universitat sol·licitant, el centre responsable i les entitats col-
laboradores.
1.3. L’oferta de places de nou ingrés és adequada als recursos humans i materi-
als.
1.4. Les normes de permanència estan en vigor i d’acord amb la normativa legal.
1.5. El programa de doctorat està justificat adequadament.

2. Competències (perfil de formació)

2.1. La institució ha formulat de manera clara i adequada les competències pel que 
fa al llenguatge i l’estructura usats.
2.2. Les competències són adequades al contingut disciplinari del programa i al 
nivell requerit en el MECES (Marc espanyol de qualificacions per a l’educació su-
perior).

3. Accés i admissió d’estudiants

3.1. La proposta té previstos mecanismes adequats i accessibles d’informació prè-
via a la matriculació i procediments d’acollida i orientació als doctorands.
3.2. S’han definit correctament les vies, els requisits i els criteris d’accés i admis-
sió.
3.3. El nombre de doctorands matriculats en el programa és adequat als recursos 
humans i materials disponibles, i assegura una massa crítica apropiada.
3.4. Els complements de formació són coherents i adequats al perfil d’ingrés.

4. Activitats formatives

La legislació vigent estableix que els programes de doctorat han d’incloure neces-
sàriament aspectes organitzats de formació investigadora dirigida als doctorands, 
tant de formació transversal com específica de l’àmbit de cada programa.
Es valorarà en particular l’organització de la formació sobre els coneixements dis-
ciplinaris i metodològics (seminaris, cursos, tallers, etc.), les competències que 
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s’han d’assolir, les experiències formatives (jornades de doctorands, congressos, 
etc.) i la seva planificació al llarg del desenvolupament del programa.
En la planificació s’han d’incloure la descripció i els continguts de les activitats, la 
seva seqüència i les activitats d’avaluació i la seva durada en hores. A més, s’ha 
d’indicar l’estimació dels recursos humans i materials necessaris per desenvolu-
par-les.
El sistema de crèdits ECTS no és un requisit legal i no té sentit quan es vol mesurar 
el component de recerca o l’associat a la disseminació dels resultats (una educació 
doctoral d’alta qualitat necessita un ambient de recerca estimulant sobre la base 
de l’entusiasme investigador, la curiositat i la creativitat, i no motivat per la col-
lecció o la superació de crèdits).
Innecessari la matrícula individualitzada de les diferents activitats formatives (se 
substitueix pel DAD).
4.1. Les activitats formatives que componen el programa de doctorat són cohe-
rents amb el perfil de formació.
4.2. La planificació temporal és adequada a les activitats formatives i coherent 
amb la dedicació prevista dels doctorands.
4.3. Els procediments d’avaluació són adequats.
4.4. Les accions de mobilitat són adequades i coherents amb els objectius de la 
proposta.

5. Organització del programa: supervisió i seguiment dels doctorands

5.1. Les accions previstes de foment de la direcció de tesis i incorporació d’experts 
internacionals són adequades.
5.2. Els procediments de seguiment del doctorand són adequats.
5.3. La normativa per a la presentació i la lectura de tesis doctorals és pública 
(web) i està d’acord amb la legislació vigent.

6. Recursos humans

6.1. Hi ha mecanismes de còmput de la tasca de tutoria i direcció de tesis docto-
rals, i són clars i adequats (dedicació docent i investigadora).
6.2. Les línies, els equips d’investigació i el professorat són suficients en nombre i 
adequats per assegurar la viabilitat del programa i l’assoliment de les competèn-
cies previstes.
La informació que s’ha d’aportar és:
1. Identificació dels grups de recerca lligats al programa de doctorat.
Per a cada grup: 

indicar si és consolidat o reconegut per la Generalitat de Catalunya o • 
reconegut per la institució responsable del programa
nom i cognom del professorat lligat al programa i les seves línies de • 
recerca respectives
nombre de tesis dirigides i defensades durant els darrers 5 anys• 
any de concessió del darrer sexenni de l’activitat investigadora• 

2. Referència completa d’un projecte de recerca competitiu per a cadascun dels 
equips de recerca.
(relacionat amb l’àmbit del programa de doctorat)
3. Referència completa de les 25 contribucions científiques més rellevants dels 
darrers 5 anys
(del personal investigador que participa en el programa, amb indicació de la seva 
repercussió objectiva).
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4. Referència completa de 10 tesis doctorals defensades dins del programa durant 
els darrers 5 anys (dirigides pel professorat del punt 1; en el cas de nous progra-
mes de doctorat, aquestes 10 tesis correspondran a les tesis dirigides pel personal 
que hi estigui lligat quan s’implanti) Per cada tesis, cal indicar la contribució cientí-
fica més rellevant que se n’ha derivat (només una), amb informació sobre la seva 
repercussió objectiva.
En aquest apartat es valorarà:
a) Mínim un 60% del personal investigador doctor que participa en el programa 
(punt 1) amb experiència acreditada (sexenni viu).
b) Cada equip de recerca amb un projecte de recerca competitiu relacionat amb 
l’àmbit del programa.
c) Contribucions científiques rellevants durant els darrers 5 anys no inferior a 25.
d) Mínim de 10 tesis durant els darrers 5 anys dirigides pel personal investigador 
del programa.
e) Equilibri entre els diferents equips de recerca i investigadors pel que fa a les 
contribucions científiques, als projectes de recerca competitius i a les tesis del 
programa de doctorat.
f) Presència de professorat estranger rellevant al programa.

7. Recursos materials i suport disponible per als doctorands

7.1. Els recursos materials disponibles a la universitat o la institució són suficients 
i adequats al nombre de doctorands i a les característiques del programa.
7.2. Els serveis de suport disponibles a la universitat o la institució són suficients i 
adequats al nombre de doctorands i a les característiques del programa.

8. Revisió, millora i resultats del programa

8.1. El sistema de garantia interna de la qualitat és adequat per al programa de 
doctorat.
8.2. El procediment per al seguiment de les persones doctores titulades és ade-
quat.
8.3. Els resultats i la previsió d’aquests resultats estan justificats i són adequats.
Per als programes procedents de títols implantats anteriorment, les estimacions 
s’han de basar en dades històriques, proporcionant, com a mínim, les dades se-
güents relatives als darrers 5 anys:

Taxa d’èxit en tres anys: percentatge de doctorands respecte del to-• 
tal que defensen i aproven la tesi doctoral en tres anys.
Taxa d’èxit en quatre anys: percentatge de doctorands respecte del • 
total que defensen i aproven la tesi doctoral en quatre anys.
Nombre de tesis defensades i aprovades.• 
Nombre de tesis amb la qualificació cum laude.• 
Nombre de contribucions científiques rellevants que es deriven direc-• 
tament de les tesis defensades.

En el cas de programes de doctorat de nova creació, la institució haurà de presen-
tar l’estimació dels indicadors anteriors per als 6 anys posteriors a la implantació 
del programa. 
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ANNEX 5. PROGRAMES DE DOCTORAT (REIAL DECRET 1393/2007)

[MdQ] Programa de doctorat distingit amb Menció de Qualitat pel Ministeri d’Educació fins al curs 2011-
12 (segons la regulació del RD56/2005, en fase d’extinció)
[MEXC] Programa de doctorat distingit amb Menció cap a l’Excel·lència pel Ministeri d’Educació, pels 
cursos 2011-12, 2012-13 i 2013-14.
[Inf. fav.] Programa de doctorat amb informe favorable però que no va obtenir la Menció cap a l’Excel·-
lència per concurrència competitiva dins de la branca de coneixement
[Pres.] Programa presentat a la convocatòria, però sense informe favorable.

TESIS 
DEFENSADES 

 2010-11

TESIS 
DEFENSADES 

 2009-10

TESIS 
DEFENSADES 

 2008-09

Programa M.EXC.
Inclou 

doctorats 
anteriors

MdQ Totals M.Eur Totals M.Eur Totals M.Eur

ANTROPOLOGIA Pres. sí  14 2 10 1 9 0

ARQUEOLOGIA Inf. fav. sí  6 5 3 1 2 0

ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ  no  - - - - - -

AVALUACIÓ I MESURA DE LA CONDUCTA  sí  1 0 0 0 0 0

BIOMEDICINA Pres. sí  9 1 9 0 9 * 0 *

CANVI CLIMÀTIC  no  - - - - - -

CIÈNCIA COGNITIVA I LLENGUATGE  sí MdQ (UB) 1 0 1 1 1 0

CIÈNCIA I TECNOLOGIA QUÍMICA MEXC sí MdQ 33 20 21 11 11 6

CIÈNCIES DE LA INFERMERIA  no  1 0 0 0 0 0

COMUNICACIÓ  sí  3 0 1 0 - -

CONDIC. GENÈTICS, NUTRIC. I AMB. DEL 
CREIX. I DESENV. (coord. UdGr)

 no
MdQ 0 0

0 0
- -

DRET Pres. sí  3 2 4 3 1 0

ECONOMIA I EMPRESA MEXC sí MdQ 3 1 11 3 5 2

ENGINYERIA ELECTRÒNICA, AUTOMÀTICA I 
COMUNICACIONS

MEXC sí
MdQ 10 9 5 2 6 4

ENGINYERIA INFORMÀTICA Pres. sí  6 3 3 1 0 0

ENGINYERIA QUÍMICA, AMBIENTAL I DE 
PROCESSOS MEXC sí

MdQ 7 7 16 7 11 6

ENOLOGIA I BIOTECNOLOGIA MEXC sí MdQ 6 2 6 4 1 0

INTERVENCIÓ SOCIAL: JOVENTUT I GÈNERE  no  0 0 0 0 0 0

INVESTIGACIÓ EN ENGINYERIA 
TERMODINÀMICA DE FLUIDS (Coord. UVall) Inf. fav. no

 1 0 0 0 0 0

LLENGUA, LITERATURA I CULTURA  sí  1 1 4 4 2 1

MIGRACIONS I MEDIACIÓ SOCIAL  no  0 0 0 0   

NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA Inf. fav. no MdQ 3 3 2 2 2 0

NEUROCIÈNCIES Inf. fav. no  1 0 0 0 * *
NUTRICIÓ I METABOLISME MEXC sí MdQ 13 4 15 4 10 4

PSICOLOGIA DE L’EDUCACIÓ  sí MdQ (UB) 0 0 0 0 0 0

QUATERNARI I PREHISTÒRIA MEXC sí  1 0 2 1 3 1

SALUT MENTAL: GENÈTICA I AMBIENT (coord. 
URV) MEXC sí

MdQ 6 0 3 0 2 0

SISTEMA DE JUSTÍCIA PENAL  sí  0 0 0 0 0 0

SOCIETATS HISTÒRIQUES, TERRITORI I 
PATRIMONI  sí

MdQ 1 1 3 0 2 0

TECNOLOGIA EDUCATIVA: e-LEARNING I 
GESTIÓ DEL CONEIXEMENT  sí

 10 0 3 1 0 0

TECNOLOGIES DE CLIMATITZACIÓ I 
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS Inf. fav. sí

 2 1 4 2 8 1

TRANSLATION AND INTERCULTURAL STUDIES Inf. fav. sí  3 2 1 1 2 1

TURISME I OCI  no  0 0 0 0 1 0
145 64 127 49 88 26
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ANNEX 6 

prOpOsta de reglaMent de l’escOla de pOstgrau i dOctOrat de la 
uniVersitat rOVira i Virgili 

preÀMbul

La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, en la nova redacció 
que en fa la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, defineix l’estructura dels ensenya-
ments universitaris en tres cicles: grau, màster i doctorat. Els estudis de doctorat, 
corresponents al tercer cicle, condueixen a l’obtenció del títol oficial de doctor o 
doctora, de caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal.
El Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments 
oficials de doctorat, parteix del fet que el desenvolupament del tercer cicle dins de 
la construcció de l’espai europeu d’educació superior (EEES) ha de tenir present 
les noves bases de l’Agenda Revisada de Lisboa, així com la construcció de l’espai 
europeu de recerca (EER) i els objectius traçats per a aquest en el Llibre Verd de 
2007, de manera que el doctorat ha de jugar un paper fonamental com a inter-
secció entre l’EEES i l’EER, els dos pilars fonamentals de la societat basada en el 
coneixement.
El Reial decret 99/2011 disposa que les universitats poden crear escoles de doc-
torat, d’acord amb el previst a la legislació universitària d’aplicació, amb la fina-
litat d’organitzar, dins del seu àmbit de gestió, els ensenyaments i les activitats 
pròpies del doctorat. La Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la 
innovació, modifica, entre d’altres, l’article 7 i 8 de la LOU per incloure les escoles 
de doctorat entre les unitats amb què compta una universitat i definir-les com a 
unitats que tenen per objecte fonamentalment l’organització, dins del seu àmbit 
de gestió, del doctorat en una o diverses branques del coneixement o amb caràc-
ter interdisciplinari.
El Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’es-
tudiant universitari, estableix els drets i deures dels estudiants i, en particular, els 
drets específics dels estudiants de doctorat.
La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya estableix (Acord de 6 d’octubre 
de 2011) el procediment per autoritzar la creació de les escoles de doctorat i el 
seu registre oficial. Una vegada acordada la creació de l’Escola de Doctorat mitjan-
çant una ordre del departament competent en matèria d’universitats, la Direcció 
General d’Universitats en notificarà la creació al Ministeri a efectes d’inscripció al 
RUCT.
D’acord amb l’article 114 de l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili (URV), cor-
respon al Consell de Govern aprovar les normes de desenvolupament dels estudis 
de doctorat. L’article 31 estableix la configuració i objectius de l’Escola de Postgrau 
i Doctorat de la URV, i l’article 31bis estableix que correspon al Consell de Govern 
la creació d’escoles de doctorat amb la finalitat d’organitzar, dins del seu àmbit de 
gestió, els ensenyaments i activitats pròpies del doctorat. 
Actualment, els estudis de doctorat de la URV es regulen per la Normativa d’estu-
dis oficials de postgrau i la Normativa acadèmica i de matrícula de doctorat.
Aquest Reglament estableix la nova estructura i el funcionament de l’Escola de 
Postgrau i Doctorat d’acord amb el Reial decret 99/2011, pel qual es regulen els 
estudis oficials de doctorat. 

Article 1. Objecte

El present Reglament regula l’estructura, organització i funcionament de l’Escola 
de Postgrau i Doctorat (EPD) de la URV, d’acord amb la legislació aplicable.

Article 2. Definició

1. L’EPD és una unitat de la URV en col·laboració amb el agents d’R+D+I del Cam-
pus d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud i d’altres organismes, institucions 
i entitats públiques o privades, nacionals o internacionals amb qui la URV subscri-
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gui convenis, que té com a objectiu fonamental l’organització, en el seu àmbit de 
gestió, del doctorat a la URV.
2. L’EPD organitza activitats de formació en investigació i habilitats transversals en 
el doctorat i de competències de currículum nuclear en màsters. 
3. L’EPD pot organitzar títols oficials de Màster Universitari de contingut fonamen-
talment científic i aquells que li siguin encarregats pels òrgans competents.
6. L’EPD pot organitzar programes de doctorat interuniversitaris, d’acord amb els 
convenis de col·laboració establerts.
4. L’EPD ha de definir i desenvolupar la seva estratègia per a la formació en re-
cerca, d’acord amb l’estratègia d’investigació de la Universitat, de manera que el 
doctorat sigui un eix articulador del sistema global de formació, recerca i transfe-
rència de la Universitat.
5. L’EPD pot organitzar-se en àmbits especialitzats o interdisciplinaris (divisions, 
aules doctorals), que tinguin objectius estratègics definits.
6. Son membres de l’EPD:

Els membres del Comitè de Direcció i de les comissions acadèmiques • 
de l’EPD
Els tutors i directors de tesi dels programes de doctorat• 
Els estudiants dels ensenyaments organitzats per l’EPD • 
El personal d’administració i serveis adscrit a l’EPD• 

Article 3. Objectius de l’EPD

1. Son objectius de l’EPD:
Afavorir l’entorn apropiat per a la formació de qualitat en recerca • 
d’excel·lència dels futurs doctors, proposant i desenvolupant activi-
tats de formació, en alineament amb l’estratègia de recerca de la 
Universitat.
Potenciar la qualitat dels programes de doctorat i dels màsters orga-• 
nitzats per l’Escola. 
Atreure talent a escala internacional, participar en estructures inter-• 
nacionalment competitives i atreure finançament extern.
Fomentar les aliances interinstitucionals i internacionals i les coope-• 
racions amb la indústria.
Fomentar sinèrgies entre els membres de la comunitat de l’Escola i • 
promoure la interdisciplinarietat, per respondre a la varietat de ne-
cessitats i mètodes de la formació investigadora, actuant com a mo-
tor per la innovació i la millora permanent. 
Aconseguir que l’EPD i els seus programes formatius siguin recone-• 
guts com d’excel·lència.

Article 4. Funcions de l’Escola de Postgrau i Doctorat

Són funcions de l’Escola de Postgrau i Doctorat:
Organitzar els ensenyaments i activitats, així com els processos aca-• 
dèmics, administratius i de gestió que condueixen a l’obtenció del 
títol de doctor i, si escau, a títols de màster universitari.
Organitzar les activitats transversals de formació en temes generals • 
de recerca, i altres habilitats pròpies d’un doctorat i de competències 
nuclears de postgrau.
Desenvolupar una estratègia pròpia de recerca d’acord amb la defini-• 
da per la Universitat. 
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Establir criteris per a la valoració de les propostes de programes de • 
doctorat en termes de l’impacte científic i social, la productivitat, la 
viabilitat i els criteris d’avaluació segons la legislació vigent. 
Elevar als òrgans competents l’oferta de programes de doctorat, a • 
proposta dels departaments o instituts universitaris o de la pròpia 
Escola.
Donar suport als processos de verificació i acreditació dels programes • 
de doctorat i a les seves sol·licituds de les mencions cap a l’excel·-
lència.
Donar compliment a aquest Reglament i proposar-ne modificacions.• 
Proposar al Consell de Govern les modificacions a les normatives de • 
la URV que regulen els ensenyaments de doctorat.
Gestionar el Document d’Activitats dels doctorands. • 
Establir un codi de bones pràctiques i vetllar perquè tots els membres • 
de l’EPD subscriguin el seu compromís amb el compliment del codi de 
bones pràctiques adoptat.
Controlar la durada de les tesis i establir els mecanismes per tramitar • 
pròrrogues o, si escau, donar de baixa els doctorands que excedeixin 
el termini màxim o no superin les avaluacions anuals.
Gestionar els procediments de dipòsit, defensa i publicació en reposi-• 
toris de les tesis doctorals.
Responsabilitzar-se del procés de difusió dels programes de doctorat, • 
de la captació de graduats i de l’atenció i la informació als investiga-
dors en formació.
Informar als doctorands sobre les sortides professionals i fer el segui-• 
ment de la seva ocupabilitat.
Donar suport en l’elaboració de convenis. • 
Gestionar els ajuts institucionals de la URV per cursar màsters i els • 
ajuts de mobilitat de màster i doctorat.
Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que se li assig-• 
nin per complir les seves funcions.
Administrar el recursos consignats en el pressupost de la Universi-• 
tat i els que obtingui externament i distribuir el pressupost assignat 
als programes de postgrau.
Retre comptes sobre la seva activitat i el grau d’assoliment dels ob-• 
jectius, mitjançant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que 
ha d’elevar al Consell de Govern.
Constituir comissions delegades i altres òrgans d’assessorament i fi-• 
xar-ne la composició.
Aquelles altres que li siguin encomanades pel Consell de Govern i les • 
que s’especifiquin en d’altres normatives. 

Article 5. Estructura de govern 

1. Els òrgans de govern unipersonals de l’EPD són:
El director o directora.• 
El secretari o secretària.• 
Els coordinadors dels programes de doctorat i dels màsters organit-• 
zats per l’EPD.

2. Els òrgans de govern col·legiats de l’EPD són:
El Comitè de Direcció.• 
Les comissions acadèmiques dels programes de doctorat i dels màs-• 
ters de l’EPD.
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Article 6. El director o directora 

1. El director o directora és designat pel rector o rectora, per un període de quatre 
anys, prorrogable com a màxim per un període igual de manera consecutiva, entre 
investigadors de reconegut prestigi pertanyents a la universitat o a institucions 
col·laboradores de l’EPD. Aquesta condició ha de ser avalada por la possessió d’al-
menys tres períodes d’activitat investigadora reconeguts d’acord amb el previst a 
la legislació vigent. En el cas que l’investigador o investigadora ocupi una posició 
en què no resulti d’aplicació l’esmentat criteri d’avaluació, ha d’acreditar mèrits 
equiparables als assenyalats.
2. Són funcions del director o directora de l’EPD:

La direcció i gestió ordinària de l’EPD i la seva representació.• 
Convocar i presidir el Comitè de Direcció i executar i fer complir els • 
seus acords.
Vetllar pel compliment dels objectius estratègics de l’EPD.• 
Dirigir la gestió administrativa i pressupostària de l’EPD i mantenir-ne • 
informat periòdicament el Comitè de Direcció. 
Responsabilitzar-se d’elaborar la memòria anual de l’EPD.• 
Supervisar el compliment del codi de bones pràctiques dels membres • 
de l’EPD, així com adoptar les mesures necessàries per resoldre els 
problemes que es puguin produir.
Informar de les necessitats de personal d’administració i serveis.• 
Exercir la direcció funcional del personal d’administració i serveis • 
adscrit a l’EPD.
Aquelles altres que li encarregui el Consell de Govern.• 

3. En cas d’absència, impediment o vacant del director o directora, n’assumeix 
accidentalment les funcions el vicerector o vicerectora competent en matèria de 
postgrau i doctorat. 

Article 7. El secretari o secretària

1. El secretari o secretària s’encarrega de redactar i custodiar les actes de les 
sessions del Comitè de Direcció, d’expedir els certificats dels acords que s’hi hagin 
pres i de les certificacions necessàries en la gestió administrativa de l’EPD.
2. El secretari o secretària és nomenat pel rector o rectora, a proposta del director 
o directora de l’EPD entre els membres del Comitè de Direcció.
3. En cas d’absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser 
substituït per un secretari o secretària provisional designat pel director o directora, 
que n’assumeix accidentalment les funcions.

Article 8. El Comitè de Direcció

1. El Comitè de Direcció és l’òrgan superior de direcció de l’EPD.
2. El Comitè de Direcció està format per:

El director o directora de l’EPD, que el presideix.• 
El secretari o secretària de l’EPD.• 
El vicerector o vicerectora competent en matèria de postgrau i doc-• 
torat.
Els coordinadors dels programes de doctorat i dels màsters organit-• 
zats per l’EPD.
Un representant designat per cadascuna de les institucions que parti-• 
cipen en l’EPD, d’acord amb el conveni subscrit amb la URV. 
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Cinc representants dels estudiants de doctorat, un per cada branca • 
de coneixement, designats per i entre els estudiants de màster i doc-
torat que formen part del Claustre. 

3. N’exerceix la secretaria administrativa un membre del personal d’administració 
i serveis adscrit a l’Escola. 
4. Són funcions del Comitè de Direcció:

Aprovar el pla general d’actuació de l’EPD i la seva memòria anual, • 
del qual s’ha d’informar el Consell de Govern.
Elaborar el Reglament de l’Escola, que ha de ser aprovat pel Consell • 
de Govern.
Definir l’estratègia de recerca de l’Escola d’acord amb la de la Uni-• 
versitat.
Proposar programes de doctorat al Consell de Govern.• 
Establir les directrius generals per l’autorització o denegació de la • 
defensa de les tesis doctorals per part de les comissions acadèmiques 
dels programes de doctorat.
Proposar convenis de col·laboració amb altres organismes, instituci-• 
ons i entitats. 
Elaborar un compromís de bones pràctiques (carta doctoral) adoptat • 
per l’Escola.
Aprovar la defensa de les tesis doctorals.• 
Aprovar el tribunals de tesi doctoral.• 
Constituir les comissions que s’escaigui, designar-ne els membres i • 
delegar-ne les funcions que es consideri per a la realització del seus 
objectius.
Exercir qualssevol altres funcions que li atribueixi la normativa i no • 
estiguin assignades a altres òrgans.

Article 9. El coordinador o coordinadora del programa de doctorat

1. El coordinador o coordinadora del programa de doctorat, que és designat pel 
rector o rectora, presideix la comissió acadèmica del programa i ha de ser un 
investigador rellevant que hagi dirigit un mínim de dues tesis doctorals i estigui 
en possessió d’un mínim de dos períodes d’activitat investigadora reconeguts. En 
el supòsit que l’investigador ocupi una posició en què no sigui aplicable el criteri 
d’avaluació esmentat, ha d’acreditar mèrits equiparables a aquests.
2. Són funcions del coordinador o coordinadora de programa de doctorat:

Presidir la comissió acadèmica del programa de doctorat.• 
Coordinar acadèmicament el programa de doctorat.• 
Proposar modificacions del programa de doctorat.• 
Proposar l’oferta de places.• 
Proposar criteris específics d’admissió.• 
Elaborar la memòria de verificació del programa de doctorat i res-• 
ponsabilitzar-se dels processos de seguiment i acreditació del pro-
grama.
Proposar convenis de col·laboració amb altres organismes, instituci-• 
ons i entitats.
Col·laborar amb els serveis de la Universitat en les tasques de difu-• 
sió del programa, captació d’estudiants i obtenció de finançament 
extern.
Aquelles altres que li atribueixi la legislació vigent, la normativa de la • 
URV o aquest Reglament.
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Article 10. Comissions acadèmiques dels programes de doctorat

1. Cada programa de doctorat té una comissió acadèmica responsable de la defini-
ció, actualització, qualitat i coordinació del programa de doctorat i del progrés de 
la recerca i de la formació de cada doctorand. 
2. Formen part de les comissions acadèmiques dels programes de doctorat:

El coordinador o coordinadora del programa de doctorat, que la pre-• 
sideix.
Un membre del personal docent i investigador que participi en el • 
programa de doctorat de cadascun dels departaments implicats en el 
programa, designats pel consell de departament. Un d’ells ha de ser 
escollit secretari de la comissió.
Els coordinadors dels màsters directament relacionats amb el progra-• 
ma de doctorat.
Un representant per cada universitat, organisme o institució que par-• 
ticipa en el programa, d’acord amb el que s’indiqui al conveni de col-
laboració.
Un representant dels doctorands del programa designat per aquest • 
col·lectiu i entre aquest. 

2. Són funcions de les comissions acadèmiques dels programes de doctorat:
Dissenyar, organitzar i coordinar el programa de doctorat.• 
Garantir la qualitat del programa de doctorat.• 
Vetllar per la coordinació de la formació entre màster i doctorat.• 
Establir el sistema de supervisió i seguiment dels doctorands.• 
Avaluar anualment el pla d’investigació, el document d’activitats del • 
doctorand i els informes del tutor i el director.
Establir requisits i criteris addicionals per a l’admissió dels estudiants • 
al programa de doctorat d’acord amb les directrius que fixi l’Escola.
Resoldre les sol·licituds d’admissió dels estudiants al programa de • 
doctorat.
Assignar o revocar el tutor a cada doctorand i informar-ne als depar-• 
taments implicats.
Assignar o revocar el director de tesi i informar-ne als departaments • 
implicats.
Autoritzar o revocar la codirecció o cotutela de tesi.• 
Elevar la proposta per autoritzar la defensa de tesi de cada doctorand • 
al Comitè de Direcció.
Proposar al Comitè de Direcció els tribunals de tesi doctoral per a la • 
seva aprovació.
Autoritzar la realització d’estudis de doctorat a temps parcial.• 
Autoritzar les estades de mobilitat dels doctorands.• 
Autoritzar les pròrrogues del termini de presentació de la tesi.• 
Pronunciar-se sobre la baixa temporal o definitiva d’un doctorand. • 
Aquelles altres que li atribueixi la legislació vigent, la normativa de la • 
URV o aquest Reglament.

Article 11. El tutor o tutora de tesi 

1. El tutor o la tutora de tesi és el responsable de l’adequació de la formació i de 
l’activitat investigadora del doctorand. Ha de ser un doctor o doctora, investigador 
actiu de la URV o assimilat. És designat per la comissió acadèmica del programa 
de doctorat. La seva activitat ha de ser reconeguda en el pacte de dedicació. 
2. Són funcions del tutor o la tutora de tesi:
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Vetllar per la interacció del doctorand amb la Comissió Acadèmica del • 
programa.
Fer el seguiment del document d’activitats del doctorand.• 
Informar i avalar el pla de recerca del doctorand.• 
Signar el compromís documental on s’estableixen les funcions de su-• 
pervisió dels doctorands.
Aquelles altres que estableixi la normativa vigent o aquest regla-• 
ment.

Article 12. El director o directora de tesi

1. El director o directora de tesi és el màxim responsable en la conducció del con-
junt de les tasques de recerca dels doctorands. Ha de ser assignat per la comissió 
acadèmica del programa de doctorat entre doctors amb experiència acreditada 
investigadora i investigadors actiu de la URV o assimilats, amb independència de 
la universitat, centre o institució en què presti els seus serveis. Pot ser assignat 
director o directora de tesi el doctor o doctora que exerceix de tutor o tutora de la 
tesi. La seva activitat ha de ser reconeguda en el pacte de dedicació.
2. Son funcions del director o directora de tesi:

Ser el màxim responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats • 
de formació, de l’impacte i novetat en el seu camp de la temàtica 
de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, 
si s’escau, a la d’altres projectes i activitats on s’inscrigui el docto-
rand.
Revisar el document d’activitats del doctorand.• 
Informar i avalar el pla de recerca del doctorand.• 
Signar el compromís on s’estableixen les funcions de supervisió dels • 
doctorands.
Aquelles altres que estableixi el Reglament de l’Escola de Doctorat o • 
la normativa vigent.

Article 13. Els doctorands i les doctorandes

1. Tenen la consideració de doctorands o doctorandes les persones matriculades 
en un programa de doctorat. Els doctorands i doctorandes tenen la consideració 
d’investigadors en formació.
2. Els doctorands admesos en un programa de doctorat de l’Escola s’han de matri-
cular anualment en concepte de tutela acadèmica. 
3. En casos de programes conjunts, el conveni determinarà la universitat en la qual 
es matricularan el/s doctorands i la seva relació amb les institucions implicades.
4. Són drets dels doctorands, sens perjudici dels que preveu la normativa vigent, 
els següents:

Rebre una formació investigadora de qualitat, que promogui l’excel·-• 
lència científica i atengui a l’equitat i la responsabilitat social.
Comptar amb un tutor o tutora que l’orienti en el seus procés forma-• 
tiu i d’un director o directora, i si s’escau codirectors, amb experièn-
cia investigadora acreditada que supervisi la tesi doctoral.
Integrar-se en un entorn de recerca.• 
Conèixer la carrera professional de la recerca, i que l’Escola promogui • 
oportunitats de desenvolupament de la carrera investigadora.
Participar en programes i convocatòries d’ajuts per a la formació in-• 
vestigadora i de mobilitat.
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Comptar amb el reconeixement i la protecció de la propietat intel-• 
lectual dels resultats de la tesi doctoral i dels treballs d’investigació 
previstos en la legislació vigent.
Sol·licitar, de forma justificada, a la comissió acadèmica la seva baixa • 
temporal en el programa de doctorat.
Ser considerats a efectes de representació, d’acord amb el que s’es-• 
tableix a l’Estatut de la URV. 
Participar en el seguiment dels programes de doctorat i en els proces-• 
sos d’avaluació institucional.

5. Són deures dels doctorands, sens perjudici dels que preveu la normativa vigent, 
els següents:

Matricular-se cada curs acadèmic dins els terminis establerts en el • 
calendari que s’especifiqui.
Seguir les activitats de formació del programa i participar-hi amb • 
aprofitament.
Realitzar les tasques de recerca pròpies amb la dedicació i l’aprofita-• 
ment necessaris.
Informar la comissió acadèmica en el cas de renúncia voluntària a • 
seguir en el programa de doctorat.

Article 14. Modificació del Reglament

La proposta de modificació d’aquest Reglament ha de ser elaborada pel Comitè de 
Direcció i elevada al Consell de Govern per a la seva aprovació.

dispOsició transitòria priMera

En un termini de set mesos el Comitè de Direcció de l’Escola ha d’eleva al Consell 
de Govern una proposta de reglament definitiu i proposar la modificació de la Nor-
mativa de postgrau i doctorat de la Universitat.

dispOsició transitòria segOna

Mentre no es constitueixin les comissions previstes en aquest Reglament i s’hagin 
verificat i implantat els programes de doctorat, la Comissió de Postgrau i Doctorat i 
els òrgans responsables dels programes oficials de postgrau continuen exercint-ne 
les funcions corresponents. 

dispOsició Final

El present Reglament entra en vigor l’endemà que sigui aprovat pel Consell de 
Govern.


