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Acord de creació de l’article 3.4 Efectes del transcurs de la durada màxima
dels estudis de doctorat i modificació dels articles 7.2 Codirecció, 9.1
Procediment d’avaluació, 9.2 Conseqüències de l’avaluació i 9.4 Baixa del
programa de doctorat de la Normativa Acadèmica dels estudis de
doctorat de la UPC
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. Posteriorment, en els acords
CG/2018/01/21 i CG/2018/11/37 del Consell de Govern es van aprovar modificacions
sobre l’actualització d’alguns dels seus articles.
En Comissió Permanent de la Junta d’Escola de Doctorat de data 4 de juliol, i ratificat
per la Junta d’Escola de data 16 de juliol de 2019, es va acordar incloure l’article de nova
creació 3.4 Efectes del transcurs de la durada màxima dels estudis de doctorat, i
modificar el redactat dels articles 7.2 Codirecció, 9.1 Procediment d’avaluació, 9.2
Conseqüències de l’avaluació i 9.4 Baixa del programa de doctorat de l'esmentada
normativa amb la finalitat d’especificar i pronunciar de manera expressa quines són les
conseqüències de causar baixa definitiva en un programa de doctorat a la UPC i regular
com a obligatòria la presència dels membres del tribunal i del doctorand o doctoranda
a al defensa pública del pla de recerca.
Per tant, el Consell de Govern
ACORDA
Modificar la normativa en aquest sentit i es proposa el següent nou redactat/article:
3.4 Efectes del transcurs de la durada màxima dels estudis de doctorat (nou article)
Els doctorands i doctorandes que esgotin la durada màxima establerta per als estudis de
doctorat d’acord amb el seu règim de dedicació i, si escau, el de les corresponents
pròrrogues que s’hagin autoritzat, causen baixa en el programa de doctorat.
La baixa en el programa implica la no continuïtat i el tancament de l’expedient acadèmic
del doctorand o doctoranda en el programa.
No obstant això, el doctorand o doctoranda pot sol·licitar l’accés i l’admissió en un altre
programa de doctorat de la UPC. L’accés i admissió en el mateix programa de doctorat
es pot demanar una vegada hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar des de
la data en que es va causar la baixa. En ambdós casos, s’ha de presentar un nou pla de
recerca.
7.2 Codirecció
Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes
conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot
assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el
codirector o codirectora tenen les mateixes competències i reconeixement acadèmic.
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El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o
directora i un codirector o codirectora.
Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el
conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim
de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.
9.1 Procediment d’avaluació (nou redactat)
Anualment, la comissió acadèmica del programa de doctorat, d’acord amb els criteris
que estableixi, ha d’avaluar el progrés en el pla de recerca de la tesi doctoral, el
document d’activitats i els informes del director o directora i codirector o codirectora
de la tesi i, si escau, del tutor acadèmic o tutora acadèmica.
Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa
pública del pla de recerca i de l’estat del treball realitzat davant un tribunal compost per
tres doctors o doctores, d’acord amb el que determini cada comissió acadèmica. L’acte
d’exposició i defensa pública és presencial a les instal·lacions de la universitat o de les
entitats col·laboradores del programa, i per tant, el doctorand o doctoranda no pot
actuar mitjançant videoconferència.
El resultat de l’avaluació s’ha de donar a conèixer al doctorand o doctoranda en un
termini inferior a un mes. Els actes d’avaluació de la comissió acadèmica es duen a terme
d’acord amb el calendari acadèmic dels estudis de doctorat.
9.2 Conseqüències de l’avaluació (nou redactat)
L’avaluació positiva és un requisit indispensable per continuar en el programa. En cas
que la comissió acadèmica hi detecti mancances importants, pot requerir que el
doctorand o doctoranda presenti un nou pla de recerca en el termini de 6 mesos. A
l’efecte del còmput d’aquest termini, el mes d’agost es considera inhàbil. Si les
mancances es continuen produint, la comissió acadèmica emet un informe motivat i el
doctorand o doctoranda causa baixa definitiva del programa. Els estudiants que no es
presenten a la convocatòria de seguiment sense cap justificació són baixa definitiva del
programa.
La baixa definitiva en el programa implica la no continuïtat i el tancament de l’expedient
acadèmic del doctorand o doctoranda en el programa.
No obstant això, el doctorand o doctoranda pot sol·licitar l’accés i l’admissió en un altre
programa de doctorat de la UPC. L’accés i admissió en el mateix programa de doctorat
es pot demanar una vegada hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar des de
la data en que es va causar la baixa. En ambdós casos, s’ha de presentar un nou pla de
recerca.
9.4 Baixa del programa de doctorat (nou redactat)
Són motiu de baixa d’un programa de doctorat:
•
•

La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver sol·licitat la
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•
•
•
•
•
•

interrupció transitòria.
No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la finalització de
l’autorització d’interrupció transitòria o baixa temporal.
Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o
definitiva de la UPC.
La denegació de les pròrrogues sol·licitades, d’acord amb el que estableix l’article
3.3 d’aquesta Normativa.
No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a l’article 8.2 d’aquesta
Normativa.
La no acceptació del pla de recerca per part de la comissió acadèmica del programa
de doctorat d’acord amb que s’estableix a l’article 8.2 d’aquesta Normativa.

La baixa en el programa implica la no continuïtat i el tancament de l’expedient acadèmic
del doctorand o doctoranda en el programa. No obstant això, el doctorand o doctoranda
pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d’acord amb la
situació i els criteris establerts a la normativa, n’ha de tornar a valorar l’accés.
La baixa per l’exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues
corresponents que s’hagin autoritzat, i la baixa com a conseqüència de l’avaluació no
satisfactòria estan regulades als articles 3.4 i 9.2 d’aquesta normativa respectivament.

Barcelona, octubre de 2019
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