Acord del Consell de Direcció sobre la modificació de la Normativa acadèmica
dels estudis de doctorat de la UOC

El Comitè de Direcció Executiu de la UOC de 24 d’octubre de 2012 i la Comissió
Permanent del Patronat de la FUOC de 9 d’abril de 2013 van aprovar la Normativa
acadèmica dels estudis de doctorat de la UOC per adaptar l’anterior a les
prescripcions del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els
ensenyaments oficials de doctorat. Un grup de treball de la UOC va revisar de forma
exhaustiva durant l’any 2015 la Normativa de doctorat i fruit de les conclusions
d’aquest grup de treball es va proposar una nova normativa que va ser aprovada pel
Consell de Direcció de la UOC en la sessió d’1 de febrer de 2016.
Mitjançant Acord del Consell de Direcció de 2 de maig de 2016 es va introduir la
Disposició addicional cinquena, que regula un procediment per resoldre les sol·licituds
d’accés d’aquells estudiants amb titulacions oficials d’un país aliè a l’EEES quan es
produeixin canvis en els criteris de valoració dels requisits d’accés.
El Reial decret 195/2016, de 13 de maig, pel qual s’estableixen els requisits per a
l’expedició del Suplement Europeu al Títol Universitari de Doctor, va introduir
nombrosos canvis en la normativa que regula els estudis de doctorat (Reial decret
99/2011) i, entre d’altres novetats, introdueix la certificació supletòria provisional del
títol universitari de doctor i amplia els supòsits d’accés als estudis de doctorat a la
possessió d’un títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència al nivell 3
del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior. Algunes de les
novetats d’aquest Reial decret (com les noves mencions del títol de doctor), ja es van
introduir en el text aprovat l’1 de febrer de 2016. No obstant, atès que les dues
novetats esmentades no es van incorporar en el seu moment, es proposa modificar la
normativa per fer-les constar.
Per últim, l’Escola de Doctorat ha proposat de modificar l’article 51 perquè el doctorant
pugui sol·licitar un embargament de la publicació de la tesi per causes degudament
justificades amb la prèvia autorització de l’Escola de Doctorat i, així mateix, a proposta
del Síndic de Greuges s’introdueix una Disposició addicional per regular les
reclamacions que puguin sortir en el marc dels estudis de doctorat de la UOC.

Per tot això, el Consell de Direcció, reunit en data 21 de novembre de 2016, acorda:
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1. Afegir un nou apartat a l’article 5, en els termes següents:
“Article 5. Requisits d’accés als programes de doctorat
Poden accedir als programes oficials de doctorat de la UOC els qui reuneixin algun dels
requisits següents:
1. Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i de màster universitari,
o equivalent, i haver superat, almenys, 300 crèdits ECTS en el conjunt d’aquests dos
ensenyaments.
2. Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol, corresponent a anteriors
ordenacions dels ensenyaments universitaris, i haver superat un mínim de 300 crèdits
ECTS en el conjunt dels estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60, han de ser
de nivell de màster.
3. Estar en possessió d’un títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència al
nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES), d’acord
amb el procediment establert en el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual
s’estableixen els requisits i el procediment per a l’homologació i la declaració
d’equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació
d’estudis estrangers d’educació superior, i el procediment per a determinar la
correspondència als nivells del MECES dels títols oficials d’arquitecte, enginyer, llicenciat,
arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat.
4. Estar en possessió d’un títol universitari oficial d’un país integrant de l’espai europeu
d’educació superior (EEES), que habiliti per a l’accés a ensenyaments oficials de màster, i
haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis universitaris
oficials, dels quals, almenys 60, han de ser de nivell de màster.
5. Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de grau, la durada del qual, conforme a
normes de dret comunitari sigui, almenys, de 300 crèdits ECTS. En aquest supòsit,
l’estudiant haurà de cursar amb caràcter obligatori els components de formació específic,
llevat que el programa de doctorat corresponent inclogui crèdits de formació en recerca,
equivalents en valor formatiu als crèdits en recerca procedents d’estudis de màster.
6. Estar en possessió d’un títol universitari oficial que, amb la prèvia obtenció de plaça en
formació en la corresponent prova d’accés a places de formació sanitària especialitzada,
hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d’un programa per a
l’obtenció del títol oficial d’alguna de les especialitats en ciències de la salut.
7. Estar en possessió d’un títol universitari oficial d’un país aliè a l’EEES, sense necessitat
d’homologació, prèvia comprovació que el nivell de formació és equivalent a la dels títols
oficials de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l’accés a
estudis de doctorat.
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8. Estar en possessió d’un títol espanyol de doctor obtingut conforme a anteriors ordenacions
universitàries.
9. Els llicenciats, arquitectes o enginyers que estiguin en possessió del diploma d’estudis
avançats, obtingut conforme a allò establert en el Reial decret 778/1998, de 30 d’abril, o
hagin aconseguit la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 185/1985, de 23
de gener.”

2. Modificar l’article 10, en els termes següents:
“Article 10. Documentació d’accés i d’admissió
1. Tots els candidats que sol·liciten l’accés a un programa de doctorat de la UOC, han de
lliurar la documentació següent:
a. La fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
b. La documentació que acredita el compliment dels requisits d’accés tal com
s’estableix en l’article següent així com aquella altra documentació que la
Universitat consideri necessària per a acreditar l’accés.
2. Quan la memòria de verificació del títol de doctor estableixi requisits i/o criteris
addicionals d’admissió, la documentació que caldrà lliurar és aquella que acrediti el seu
acompliment.”

3. Modificar l’article 11, en els termes següents:
“Article 11. Documentació d’accés al doctorat
1. Els candidats que compleixen el requisit d’accés a què fa referència l’apartat 1 de l’article
5, han de lliurar la fotocòpia compulsada del títol oficial espanyol de grau i del títol de
màster universitari. Aquests títols es poden substituir per mitjà de la corresponent
certificació supletòria provisional, sempre i quan tinguin una data d’expedició que no superi
l’any.
Així mateix, han d’aportar l’original o la fotocòpia compulsada del certificat acadèmic
personal dels ensenyaments de grau i de màster, als efectes d’acreditar la superació,
d’almenys, 300 crèdits ECTS en el conjunt d’aquests dos ensenyaments.
2. Els candidats que compleixen el requisit d’accés a què fa referència l’apartat 2 de l’article
5, han de lliurar la fotocòpia compulsada del títol universitari oficial espanyol. En aquest
supòsit, la Universitat aplica les equivalències que, als efectes d’accés al doctorat, hagi
determinat entre els crèdits d’anteriors titulacions universitaris oficials i els crèdits ECTS,
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així com els criteris de valoració dels 60 crèdits ECTS que, almenys, han de ser
considerats com a crèdits de nivell de màster.
3. Els candidats que compleixin el requisit d’accés a què fa referència l’apartat 3 de l’article 5,
han de lliurar la fotocòpia compulsada del títol universitari oficial d’arquitecte, enginyer,
llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic o diplomat i el certificat de correspondència del
títol aportat o bé la Resolució publicada al Butlletí Oficial de l’Estat per la qual es publica
l’Acord del Consell de Ministres pel que es determina el nivell de correspondència al nivell
MECES del títol oficial.
4. Els candidats que compleixen el requisit d’accés a què fa referència l’apartat 4 de l’article
5, han de lliurar la fotocòpia compulsada del títol universitari oficial emès per una entitat
d’educació superior de l’EEES que habiliti per a l’accés a ensenyaments oficials de màster,
la fotocòpia compulsada del suplement europeu al títol (en endavant, “SET”) i l’original o la
fotocòpia compulsada del certificat acadèmic personal que acrediti haver superat un mínim
de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis universitaris oficials dels quals, almenys
60, han de ser de nivell de màster.
En el supòsit que, dels 300 crèdits ECTS en el conjunt del estudis universitaris oficials, el
candidat només pugui acreditar la superació de 60 crèdits de nivell de màster perquè la
resta d’ensenyaments superats pertanyen a estudis aliens a l’EEES, la Universitat aplica
les equivalències que, als efectes d’accés a doctorat, hagi determinat entre ensenyaments
aliens a l’EEES i els crèdits ECTS que han de ser considerats. A tal efecte, a banda
d’aportar la fotocòpia compulsada del títol universitari oficial de l’EEES i del títol aliè a
l’EEES, el candidat ha d’aportar el pla d’estudis corresponent als ensenyaments aliens a
l’EEES, on consti l’organització d’aquests ensenyaments així com altra documentació que
la Universitat pugui requerir per determinar l’equivalència.
5. Els candidats que compleixen el requisit d’accés a què fa referència l’apartat 5 de l’article
5, han de lliurar la fotocòpia compulsada del títol oficial espanyol de grau o la fotocòpia
compulsada de la certificació supletòria provisional, sempre i quan tingui una data
d’expedició que no superi l’any.
6. Els candidats que compleixen el requisit d’accés a què fa referència l’apartat 6 de l’article
5, han de lliurar la fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o la fotocòpia
compulsada de la certificació supletòria provisional, sempre i quan tingui una data
d’expedició que no superi a l’any, i la fotocòpia compulsada del certificat que acrediti una
avaluació positiva almenys dos anys de formació d’un programa per a l’obtenció del títol
oficial d’alguna de les especialitats en ciències de la salut.
7. Els candidats que compleixen el requisit d’accés a què fa referència l’apartat 7 de l’article
5, han de lliurar la fotocòpia compulsada del títol corresponent i acreditar el nivell de
formació, d’acord amb el que es preveu a l’article 6.
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8. Els candidats que compleixen el requisit d’accés a què fa referència l’apartat 8 de l’article
5, han de lliurar la fotocòpia compulsada del títol universitari oficial de doctor o la fotocòpia
compulsada de la certificació supletòria provisional.
9. Els candidats que compleixin el requisit d’accés a què fa referència l’apartat 9 de l’article 5,
han de lliurar la fotocòpia compulsada del títol universitari oficial de llicenciat, arquitecte o
enginyer i la fotocòpia compulsada del diploma d’estudis avançats o el certificat d’haver
aconseguir la suficiència investigadora.”

4. Afegir un nou apartat segon a l’article 51, el qual queda redactat en el termes
següents:
“Article 51. Publicació de la tesi doctoral
1. L’Escola de Doctorat de la UOC ordenarà la publicació de la versió digital de la tesi
doctoral en el repositori institucional de la UOC i en el servei de Tesis Doctorals en Xarxa
o equivalent. Per a dipositar la tesi doctoral en versió digital, l’autor ha de signar el
corresponent contracte d’autorització de difusió de tesi.
2. El doctorand podrà sol·licitar un embargament de la publicació de la tesi per un període
d’un any prorrogable per un any més, per causes degudament justificades amb la prèvia
autorització de l’Escola de Doctorat. A aquest efecte serà requisit indispensable aportar un
informe justificatiu del director o directors de la tesi en el moment del dipòsit.
3. En cas que la tesi contingui aspectes subjectes a un acord de confidencialitat o un procés
de protecció de la propietat intel·lectual o industrial, la publicació en els repositoris
correspondrà, únicament, a la memòria pública.”

5. Modificar l’apartat 4 de l’article 59, el qual queda redactat en els termes següents:
“Article 59. Sol·licitud del títol
1. Una vegada superats els ensenyaments de doctorat, la Universitat tanca l’expedient
acadèmic del doctorand i emet una notificació per tal que el doctorand pugui sol·licitar el
títol.
2. El doctorand ha de sol·licitar el títol a través del Campus Virtual i lliurar la documentació
que preveu l’apartat 3 d’aquest article. Si el doctorand no aporta la documentació
requerida en el termini indicat, no es tramita la sol·licitud. Les conseqüències econòmiques
de la formalització d’una nova sol·licitud per a l’obtenció del títol són les fixades a la
Normativa econòmica de la UOC.
3. Per a sol·licitar el títol, cal aportar l’acreditació de les dades d’identificació de la persona
interessada, mitjançant la fotocòpia del DNI o passaport, vigent en la data de la sol·licitud.
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4. Un cop acceptada la sol·licitud per a l’obtenció del títol oficial, i comprovat que s’ha fet
efectiu el pagament de la taxa d’expedició del títol, la UOC expedeix d’ofici una certificació
supletòria provisional que substitueix el títol i té el mateix valor. Aquesta certificació, que té
una vigència d’un any des de la seva expedició, inclou les dades essencials que han de
constar en el títol oficial corresponent, i és signada pel rector o rectora o, si escau, per la
persona que tingui delegada aquesta potestat i reconeguda la seva signatura davant el
ministeri competent en matèria d’universitats. La validesa d’aquesta certificació supletòria
provisional serà prorrogable quan per causes tècniques la Universitat no hagi pogut
expedir el títol.
5. La certificació supletòria provisional s’envien per correu ordinari a l’adreça habitual que el
doctorand ha indicat en el Campus Virtual. La certificació s’expedeixen en dues llengües:
català i espanyol.”

6. Incorporar tres noves disposicions addicionals amb el contingut següent:
“Disposició addicional sisena. Compulsa
Els ens casos en què la Universitat ho consideri necessari i justificat, la compulsa de les còpies
es pot substituir per una declaració responsable de la persona sol·licitant en què s’asseguri que
la còpia reprodueix fidelment l’original.
Disposició addicional setena. Autorització de comprovació de dades
El doctorand pot autoritzar a la Universitat perquè aquesta pugui comprovar les seves dades i/o
documentació confrontant-les amb les dades de què disposi una administració pública. En
aquests casos, l’estudiant no haurà d’aportar la documentació acreditativa corresponent.
Disposició addicional vuitena. Reclamacions en el marc dels estudis de doctorat
Les reclamacions que puguin sorgir en el marc dels estudis de doctorat s’adreçaran, en primera
instància, davant de l’Escola de Doctorat. En cas que el doctorand no estigui d’acord amb la
resolució que l’Escola de Doctorat adopti, podrà presentar recurs, en segona i darrera instància,
davant de la Comissió de Recerca i Innovació. Tot això sens perjudici de les altres vies de
reclamació a les que pugui adreçar-se el doctorand.”
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