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Document amb l'informe favorable del la Comissió de Recerca
de 4/10/2018

Acord de modificació dels articles 3.3 Pròrroga dels estudis, 10.4
Embargament temporal de la tesi doctoral, 12. Dipòsit i 16.2 Menció de
doctor o doctora internacional 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. Posteriorment, en acord del
CG/2018/01/21 del Consell de Govern es va aprovar la modificació de l’article 7.4
Document de compromís.
En Junta d’Escola de doctorat de data 20 de setembre de 2018, es va acordar modificar
el redactat dels articles 10.4 Embargament temporal de la tesi doctoral, 12. Dipòsit i el
16.2 Menció de doctor o doctora internacional de l'esmentada normativa com a
conseqüència de la revisió i millora.
•

•

•

10.4 Embargament temporal de la tesi doctoral: la creació d’aquest nou apartat
suposa regular i establir la temporalitat màxima per a sol·licitar el retard de la
difusió en els repositoris institucionals d’una tesi doctoral una vegada
defensada.
12. Dipòsit: la modificació del darrer paràgraf d’aquest apartat suposa regular
les obligacions respecte a la confidencialitat que té el doctor o doctora que
sol·licita l’accés a una tesi doctoral en dipòsit per a consultar-la i, en cas
necessari, realitzar observacions i/o al·legacions sobre la mateixa.
16.2: Menció de doctor o doctora internacional: la modificació realitzada en
aquest apartat pretén aclarir que la persona responsable de l’estada a la
universitat estrangera no pot formar part del tribunal avaluador de la tesi
doctoral.

Per tant, el Consell de Govern
ACORDA
Modificar la normativa en aquest sentit i es proposa el següent nou redactat:
10.4 Embargament temporal de la publicació de la tesi doctoral
En circumstàncies excepcionals, com poden ser la participació d’empreses en
l’elaboració de la tesi, l’existència de convenis de confidencialitat amb empreses, la
publicació eminent d’una obra derivada de la tesi o la possibilitat de generar patents
relacionades amb el contingut de la tesi doctoral, el doctorand o doctoranda pot
sol·licitar el retard de la publicació i arxivament de la tesi doctoral en els repositoris
institucionals per a un màxim de 24 mesos a comptar des de la data de la defensa de
la tesi doctoral.
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La sol·licitud s’ha de presentar junt amb la resta de documentació requerida per al
dipòsit de tesi i, si es vol sol·licitar posteriorment, es pot presentar fins al dia d’abans
a la data en la que s’ha previst la defensa pública de la tesi.
12. Dipòsit
Un cop la comissió acadèmica del programa de doctorat ha autoritzat el dipòsit d’una
tesi doctoral, el doctorand o doctoranda ha de presentar a la unitat gestora la
documentació següent:
i. Imprès de matrícula del dipòsit. La unitat gestora ha de facilitar la liquidació
econòmica del preu públic corresponent.
ii. Un exemplar de la tesi en format electrònic (pdf). La comissió acadèmica del
programa pot requerir, a més, l’entrega d’un exemplar en paper. En aquest cas, la
unitat gestora del programa s’encarrega de la custòdia i transferència de l’arxiu físic.
iii. Un resum de la tesi en format electrònic (pdf) de 4.000 caràcters com a màxim,
en català o castellà i en anglès.
iv. El document d’activitats del doctorand o doctoranda, signat pel director o
directora i, si s’escau, pel tutor o tutora.
v. L’autorització per al dipòsit del director o directora o els directors o directores de
la tesi i de la comissió acadèmica del programa de doctorat, a la qual s’han
d’adjuntar, si n’hi ha, els originals dels informes externs emesos per experts o la
declaració de la comissió acadèmica que avala la qualitat de la tesi.
vi. La proposta prioritzada de composició del tribunal que ha de jutjar la tesi.
vii. Declaració de l’autor per a la incorporació de la tesi doctoral al TDX.
viii. Opcionalment (en funció de la modalitat en què es presenta la tesi i si el
doctorand o doctoranda no ha presentat aquesta documentació anteriorment):
• Sol·licitud de menció de doctor o doctora internacional o industrial.
• Sol·licitud de presentació de tesi com a compendi de publicacions d’articles.
• Sol·licitud de tesi amb processos de protecció i/o acords de confidencialitat
associats.
• Sol·licitud d’embargament temporal en la difusió de la tesi.
• Comunicació de defensa a l’empara d’un conveni de cotutela.
La comissió acadèmica del programa, amb l’assistència de la unitat gestora, sol·licita
a la Comissió Permanent de l’Escola de Doctorat el dipòsit de la tesi, amb l’objectiu
de garantir-ne la publicitat i permetre que altres doctors o doctores puguin fer
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observacions sobre el contingut. A aquest efecte, ha de fer arribar a l’Escola de
Doctorat, mitjançant el procediment que s’estableixi, la documentació següent:
i.
ii.

Un exemplar de la tesi en format electrònic (pdf).
Un exemplar xifrat de la tesi en format electrònic, en cas que sigui una tesi
amb processos de protecció i/o acords de confidencialitat associats.

Un cop l’Escola de Doctorat autoritza i publica el dipòsit de la tesi, la comissió
acadèmica del programa, amb l’assistència de la unitat gestora, ho difon entre el PDI
de la unitat o les unitats promotores del programa.
La tesi doctoral ha d’estar en període de difusió durant 10 dies hàbils, comptats a
partir de la data de la difusió del dipòsit i mitjançant la pàgina web de l’Escola de
Doctorat. Durant aquest període, els doctors o doctores poden sol·licitar per escrit a
la Comissió Permanent de l’Escola de Doctorat l’accés a la tesi doctoral per a
consultar-la i fer-li arribar les observacions i les al·legacions que considerin
oportunes sobre el seu contingut, d’acord amb el procediment establert per la
Comissió Permanent de l’Escola de Doctorat. En cas d’obtenir autorització per a
consultar la tesi el sol·licitant ha d’acceptar i signar un acord de confidencialitat pel
qual es compromet a no difondre informació relativa a la tesi fins al temps que
s’hagi establert i a més, i a no difondre mitjançant qualsevol altre mitjà la totalitat o
una part del contingut de la tesi. En cas que s’hi formulin al·legacions, l’Escola de
Doctorat les ha de comunicar al doctorand o doctoranda, al director o directora i a
la comissió acadèmica del programa, que disposa de 5 dies hàbils per fer arribar a
l’Escola de Doctorat el seu posicionament respecte al contingut de l’al·legació i si
aquesta permet continuar el tràmit o, per contra, s’ha de suspendre.
16.2 Menció de doctor o doctora internacional
El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional a l’anvers, per a la
qual cosa cal que el doctorand o doctoranda compleixi els requisits següents:
i. Al llarg de l’etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o
doctora, el doctorand o doctoranda ha d’haver fet una estada mínima de tres
mesos en una institució d’ensenyament superior o centre de recerca de
prestigi fora d’Espanya, per cursar-hi estudis o realitzar-hi treballs de recerca.
L’estada i les activitats han d’estar avalades pel director o directora i han
d’estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditarles amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup
de recerca de l’organisme o els organismes on s’ha realitzat. Aquesta
informació s’incorpora al document d’activitats.
ii. Una part de la tesi, com a mínim, el resum i les conclusions s’han d’haver
redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació
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científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a
Espanya. Aquesta norma no s’aplica si l’estada, els informes i els experts
provenen d’un país de parla hispana.
iii. La tesi ha de tenir l’informe previ, acreditat oficialment, d’un mínim de dos
doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d’ensenyament
superior o centre de recerca no espanyol.
iv. Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució
d’ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona
responsable de l’estada (apartat i), ha d’haver format part del tribunal
d’avaluació de la tesi.
v. La defensa de la tesi s’ha d’haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el
cas de programes conjunts, al lloc que s’especifica en el conveni de
col·laboració.

Barcelona, 25 d’octubre de 2018
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