Modificació de la normativa acadèmica dels estudis de
doctorat del curs 2017-2018

Acord núm. C G / 2 0 1 8 / 0 1 / 2 1 del Consell de Govern pel qual s’aprova la
modificació de la normativa acadèmica dels estudis de doctorat del curs 2017-2018.

•

Document proposta informat favorablement per la Comissió de Recerca del
Consell de Govern de 02/02/2018

Vicerectorat de Política Científica
Barcelona, 22/02/2018

Modificació de la Normativa Acadèmica dels estudis de
doctorat de la UPC

•
•

Document informat favorablement per la Comissió de Recerca del Consell de
Govern de 02/02/2018
Document pendent de ratificació, si escau, en Junta d’Escola de Doctorat de 23
de febrer de 2018.

Acord de modificació de l'article 7.4 Document de compromís de la
Normativa Acadèmica dels estudis de doctorat

En data 6 de juliol de 2017 el Consell de Govern va aprovar la normativa acadèmica
dels estudis de doctorat segons l'acord núm. 117/2017.
En Comissió Permanent de l’Escola de Doctorat de 15 de desembre de 2017, es va
acordar modificar l'article 7.4 Document de compromís de l'esmentada normativa com
a conseqüència de la revisió i millora del procediment per a la signatura del document
de compromís entre el doctorand o doctoranda i el seu director o directora de tesi. La
modificació suposa substituir a l’esmentat document la signatura del vicerector de
Política Científica per la del director de l’Escola de Doctorat.
En conseqüència, es proposa que el document de compromís el signi el doctorand o
doctoranda, el director o directora de la tesi, el tutor o tutora (en cas que hi hagi), el
responsable de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat i el director o
directora de l'Escola de Doctorat.
Per tant, el Consell de Govern
ACORDA
Modificar la normativa en aquest sentit i es proposa el següent nou redactat:
7.4. Document de compromís
Un cop el doctorand o doctoranda té assignat un director o directora de tesi, i
sempre abans de presentar el pla de recerca, s’estableix un compromís documental,
signat pel director de l'Escola de Doctorat, el doctorand o doctoranda,
el responsable de la comissió acadèmica del programa, el director o directora de
tesi i el tutor o tutora (en cas que n'hi hagi), que inclou un procediment de resolució
de conflictes i preveu aspectes de drets de propietat intel·lectual o industrial i de
confidencialitat. En cas que hi participin institucions externes, el model de
compromís també les ha d’incorporar.
Si es produeix un canvi en la direcció o codirecció de la tesi, s’ha d’actualitzar el
document de compromís en un termini inferior a 10 dies hàbils des de l’assignació
del nou director o directora. En cas que el document de compromís no es formalitzi
per causes imputables al doctorand o doctoranda, l’admissió i la matrícula a l’estudi
de doctorat queden sense efecte i no es té dret a la devolució del preu de la
matrícula.
Barcelona, 22 de febrer de 2018

