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Preàmbul   
 
La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de                
12 d’abril, defineix l’estructura dels ensenyaments 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 regula els ensenyaments oficials de doctorat que condueixen a l’obtenció del               
títol oficial de doctor o doctora, de caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal. Aquest Reial decret                   
també disposa que les universitats poden crear escoles de doctorat, d’acord amb el que preveu la                
legislació universitària d’aplicació, amb la finalitat 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 les que compta una                    
Universitat i definir-les com 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 caràcter               
interdisciplinari. 
 
D’acord amb l’article 24 de l’acord GOV/140/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aproven les Normes               
d’organització i funcionament de la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC, prèvia autorització del              
Patronat de la Fundació, podrà crear centres o instituts de recerca, de formació especialitzada de               
Postgrau i Doctorat, com a instrument de recerca de la Universitat a fi i efecte de liderar el                  
desenvolupament dels àmbits i línies de recerca als quals la Universitat doni prioritat estratègica. 
 
En el cas que es creïn instituts universitaris de recerca dels previstos a l’article 10 de la Llei orgànica                   
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU), es requerirà, amb caràcter previ, el seu              
reconeixement per part del departament competent en matèria d’universitats, d’acord amb allò previst a              
la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (LUC). 
 
Ja existeix una normativa acadèmica dels estudis de doctorat aprovada pel Comitè de Direcció              
Executiu de 24 d’octubre de 2012 en què, en bona mesura, es regulen els aspectes relacionats amb                 
l’educació doctoral de la UOC. No obstant això, la creació d’una Escola de Doctorat permet organitzar                
d’una manera més efectiva aquests estudis en la Universitat. Al mateix temps, aquesta Escola facilitarà               
el desenvolupament d’una política de recerca coordinada i específica per als estudis de doctorat, i               
alinear-la amb l’estratègia global de recerca de la Universitat. 
 
És per aquestes raons que el Comitè de Direcció Executiu d’1 de desembre de 2014, actuant per                 
delegació del Consell de Govern d’acord amb allò establert en l’article 13.2 de les NOF (Acord                
GOV/140/2010, de 3 d’agost), l’article 4 del reglament del Consell de Govern i l’Acord del Consell de                 
Govern de 15 de juliol de 2013, i el Patronat de la FUOC de 10 de desembre de 2014, han acordat,                     
respectivament, l’aprovació provisional del Reglament de règim intern de l’Escola de Doctorat de la              
UOC, fins que aquesta no sigui reconeguda pel departament competent en l’àmbit d’Universitats.             
Aquest reglament té per objecte regular el règim intern de l’Escola d’acord amb la normativa aplicable i                 
la memòria justificativa de la creació de l’escola. 
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Article 1. Definició 
 
L’Escola de Doctorat té per finalitat formar doctors competents en els seus àmbits de coneixement i                
fer-los capaços de dur a terme projectes de recerca competitius des de la societat i per a la societat                   
perquè el coneixement del país es desenvolupi d’acord amb els objectius científics i de competitivitat               
que es defineixin. 
 
A tal efecte, l'Escola de Doctorat de la Universitat Oberta de Catalunya durà a terme l'organització dels                 
ensenyaments dels estudis de tercer cicle i proposarà al rector formalitzar aliances per impartir              
programes de doctorat interuniversitaris mitjançant conveni. 
 
  

Article 2. Funcions de l’Escola de Doctorat 
 
Són funcions de l’escola de doctorat: 
 

- Proposar la programació de programes de doctorat als òrgans competents de la Universitat. 
- L'organització general dels ensenyaments i activitats, així com els processos acadèmics,           

administratius i de gestió que condueixen a l'obtenció del títol acadèmic de doctor. 
- Coordinar les activitats del professorat dels programes de doctorat i altres activitats            

acadèmiques de l'Escola. 
- Supervisar els mecanismes d'avaluació i seguiment dels doctorands establerts a la legislació            

vigent. 
- Impulsar les activitats de promoció dels programes de doctorat. 
- Participar en les activitats d'avaluació, acreditació i certificació del centre i del personal de              

l’escola. 
- Aquelles altres que li assigni les lleis, les normes i els acords dels òrgans de govern de la                  

Universitat Oberta de Catalunya. 
 
  

Article 3. Estructura de l’Escola de Doctorat 
 
Constitueixen l'estructura de l'Escola de Doctorat el director o directora, el Comitè de Direcció i el                
Consell Assessor i estarà conformada pels programes de doctorat, cadascun dels quals tindrà un              
coordinador o coordinadora i una comissió acadèmica. 
 
  

Article 4. Objectius de l’Escola de Doctorat 
 
Són objectius de l’Escola de Doctorat: 
 

 

Reglament de règim intern de l’EdD de la UOC  2014 pàg 4 

 
 



 

- Oferir als doctorands i doctorandes l’entorn apropiat per a una formació de qualitat per a la                
recerca, mitjançant la proposta i el desenvolupament d’activitats alineades amb l’estratègia de            
foment de la recerca de la Universitat. 

- Potenciar, afavorir i assegurar la qualitat dels programes de doctorat  de la UOC. 
- Atraure talent a escala internacional, participar en estructures internacionals i obtenir           

finançament extern. 
- Fomentar les aliances interinstitucionals i internacionals i les col·laboracions amb el teixit            

productiu. 
- Fomentar sinergies entre els membres de l’Escola i promoure la interdisciplinarietat per tal de              

respondre a la varietat de necessitats i mètodes de la formació investigadora, actuant com a               
motor per a la innovació i la millora permanent. 

- Aconseguir que es reconegui l’excel·lència tant de l’Escola com dels seus programes. 
- Establir els mecanismes que garanteixin l’eficiència i l’eficàcia en el desenvolupament de les             

tesis per part dels doctorands i doctorandes en modalitat on-line.  
- Garantir que la formació doctoral de la UOC fa coincidir els interessos de l’acadèmia i del sector                 

productiu, facilitant que els nous doctors i doctores tinguin un encaix professional adequat al seu               
grau acadèmic. 

- Incorporar la transferència del coneixement i la valorització de la recerca com a elements              
destacats dels programes de doctorat de la UOC. 

 
 

Article 5. El director o directora de l’Escola de Doctorat 
 
1. El director o directora és nomenat pel rector o rectora, per un període de cinc anys, prorrogable                 

com a màxim per un període d’igual temps, entre investigadors de reconegut prestigi pertanyents a               
la Universitat que compleixin els requisits previstos en la legislació vigent, o els establerts per la                
Comissió de Recerca i Doctorat per al cas que els mateixos no resultin d’aplicació. Aquesta               
condició ha de ser avalada per la direcció d’un mínim de dues tesis doctorals i la possessió                 
d’almenys tres períodes d’activitat investigadora reconeguts, o els mèrits que es considerin            
equiparables, d’acord amb el que preveu la legislació vigent. 

 
2. Són funcions del director o directora de l'Escola de Doctorat: 
 

- La direcció i gestió ordinària de l'Escola i la seva representació. 
- Definir els objectius estratègics de l'Escola de Doctorat, els quals hauran d’estar en             

consonància amb els de la Universitat. 
- Convocar i presidir el Comitè de Direcció de l'Escola i executar i fer complir els seus acords. 
- Planificar  les activitats de l'Escola. 
- Exercir la direcció del personal adscrit a l'Escola. 
- Aquelles altres que li atribueixi la legislació general, la normativa de la Universitat Oberta de               

Catalunya i aquest reglament.  
 
 

Article 6. El Comitè de Direcció 
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El Comitè de direcció és l'òrgan de govern de l'Escola de Doctorat, exerceix les funcions d'organització i                 
gestió i vetlla perquè l’Escola de Doctorat compleixi adequadament les funcions que li atribueixen la               
legislació general, la normativa de la Universitat Oberta de Catalunya i aquest reglament.  
 
El Comitè de Direcció està format pel director o directora de l’Escola, que el presideix, i pels                 
coordinadors o coordinadores dels programes de doctorat de la UOC. 
 
Són funcions del Comitè de Direcció: 
 

- L'organització i gestió de l'Escola de Doctorat. 
- L’aplicació homogènia per a tota la Universitat de criteris i polítiques en matèria de doctorat. 
- El nomenament del tribunal avaluador dels premis extraordinaris de doctorat. 
- La resolució de les convocatòries de beques de l’Escola de Doctorat. 
- Aquelles altres que li atribueixen la legislació general, la normativa de la Universitat Oberta de               

Catalunya i aquest reglament. 
 
 

Article 7. La Comissió Acadèmica de Programa de Doctorat 
 
1. La Comissió Acadèmica de cada programa és designada pels òrgans de govern de la Universitat i                

és integrada per doctors i doctores amb expertesa en els àmbits de coneixement del programa. La                
Comissió organitza, dissenya i coordina el programa i és responsable de les activitats de formació i                
recerca. Li pertoca també la responsabilitat de seleccionar els doctorands i doctorandes, vetllar pel              
progrés de la seva investigació i garantir la qualitat en els processos de realització, seguiment i                
avaluació de les tesis doctorals. 

 
2. Els membres de la comissió acadèmica es nomenen per un període de cinc anys (prorrogables). 
 
3. Els membres de la Comissió Acadèmica de cada programa participen activament en la seva              

coordinació i supervisió amb els procediments següents: 
 

- La concreció i la implantació de la normativa acadèmica dels estudis de doctorat. 
- L'establiment de procediments per a garantir la qualitat de les tesis doctorals i, en general, la                

introducció i el desenvolupament d'iniciatives que contribueixin a la millora dels estudis de             
doctorat. 

- La selecció i accés de les persones candidates als programes. 
- L'assignació del tutor o tutora i del director o directora de tesi per a cada doctorand o                 

doctoranda. 
- La configuració dels comitès de direcció de tesis doctorals, en cas d’haver-n’hi, i la designació               

dels professors o professores (o investigadors o investigadores) aliens als comitès que            
participen en l'avaluació dels plans de recerca. 

- L'aprovació dels itineraris formatius dels doctorands i doctorandes. 
- L’avaluació del document d'activitats i del pla de recerca de cada doctorand o doctoranda. 
- L'establiment dels informes preceptius sobre projectes de tesi, plans de recerca o altres             

procediments d’avaluació de seguiment i tesis doctorals 
- La designació dels experts externs que duen a terme tasques d'avaluació de tesis doctorals.  
- La permanència de doctorands i doctorandes en el programa. 
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- L'admissió a tràmit de lectura de les tesis doctorals.  
- La configuració dels tribunals de tesi.  
- La designació del lloc de lectura de la tesi.  
- L'avaluació de tesis doctorals susceptibles de ser homologades.  
- La proclamació de la qualificació cum laude de les tesis doctorals defensades.  

 
4. Tots els membres de la Comissió Acadèmica del programa han de mantenir una confidencialitat              

absoluta respecte del contingut dels plans de recerca i les tesis doctorals i respecte de les                
deliberacions que es produeixin en el si de la Comissió. 

  
  

Article 8. El coordinador o la coordinadora de programa de doctorat 
  
El rector o rectora de la Universitat (o per acord entre rectors quan sigui un programa conjunt)                 
designarà un coordinador o una coordinadora per cada programa de doctorat. Ha de ser un               
investigador o investigadora rellevant que hagi dirigit un mínim de dues tesis doctorals i estigui en                
possessió d’un mínim de dos períodes d’activitat investigadora reconeguts, o els mèrits que es              
considerin equiparables, d’acord amb el que preveu la legislació vigent, o els establerts per la Comissió                
de Recerca i Doctorat per al cas que els mateixos no resultin d’aplicació. 
 
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 responsabilitzar- se dels             

processos de seguiment i acreditació del programa. 
- Proposar convenis de col·laboració amb altres organismes, institucions i entitats. 
- Col·laborar amb els serveis de la Universitat en les tasques de difusió del programa, captació               

d’estudiants i obtenció de finançament extern. 
- Aquelles altres que li atribueixen la legislació general, la normativa de la Universitat Oberta de               

Catalunya i aquest reglament. 
  
  

Article 9. El Consell Assessor 
  
La Comissió Científica de la Universitat farà les funcions de Consell Assessor de l’Escola de Doctorat,                
el qual tindrà per funcions l'assessorament als òrgans competents de la Universitat Oberta de              
Catalunya i de l'Escola de Doctorat en la presa de decisions.  
 
  

Article 10. Els tutors i tutores de doctorat 
 
Els doctorands o doctorandes admesos es en un programa tindran un tutor o tutora. 
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El tutor o tutora serà un professor o professora, o un investigador o investigadora de la UOC, amb grau                   
de doctor, pertanyent a la mateixa àrea de coneixement o temàtica i amb un coneixement adequat del                 
programa.  
 
El tutors o tutores han de complir els requisits d’experiència investigadora acreditada que pugin establir               
la legislació vigent i les agències de qualitat. 
 
Són funcions dels tutors i tutores de doctorat: 
 

- Proposar un itinerari formatiu personalitzat a la Comissió Acadèmica de Programa de Doctorat.  
- Assegurar la interacció del doctorand o doctoranda amb la Comissió Acadèmica de Programa             

de Doctorat. 
- Col·laborar amb la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en la selecció de la persona               

que assumirà la direcció de tesi.  
- Comunicar al doctorand o doctoranda el seu itinerari formatiu, un cop aquest hagi estat aprovat               

per la Comissió Acadèmica de Programa de Doctorat. 
- Guiar i acompanyar el doctorand o doctoranda en la seva adaptació a l'entorn d'aprenentatge. 
- Proporcionar al doctorand o doctoranda l'assessorament necessari per a la realització de la             

seva activitat. 
- Revisar regularment el document d'activitats amb la finalitat d'assegurar l'assoliment de les fites             

marcades en l'itinerari formatiu del doctorand/a. 
- Avalar el pla de recerca que el doctorand o doctoranda en el primer any.  
- Emetre anualment un informe per a la Comissió Acadèmica de Programa de Doctorat sobre              

l'evolució del doctorand o doctoranda en el marc del pla de recerca. 
 
Les tasques de tutorització del doctorand o doctoranda i de participació en els processos de seguiment                
i avaluació de tesis són reconegudes com a part de la dedicació docent i de recerca del professorat de                   
la UOC. 
 
 

Article 11. Els directors i directores de tesi doctoral 
 
La direcció de tesi recau en un membre del professorat o del personal investigadora de la Universitat                 
Oberta de Catalunya i podrà ser codirigida fins a un màxim de dues persones codirectores sempre que                 
com a mínim una pertanyi al professorat o al personal investigador de la UOC. 
 
El director o directora de tesi ha de complir els requisits d’experiència investigadora acreditada              
establerts per la legislació vigent i per les agències de qualitat.  
 
Cada programa pot designar comitès de direcció de tesi o altres mecanismes que assegurin el               
seguiment i l'avaluació de l'activitat definida en el pla de recerca.  
 
Són funcions del director o directora de tesi doctoral: 
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- Ser el màxim responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l’impacte                
i novetat en el camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la seva planificació, així com, si                    
escau, de l’adequació a altres projectes i activitats on s’inscrigui el doctorand o doctoranda. 

- Signar la carta de compromisos on s’estableixen les funcions de direcció dels doctorands o              
doctorandes. 

- Revisar el document d’activitats del doctorand o doctoranda. 
- Donar el vistiplau al pla de recerca del doctorand o doctoranda i avalar-lo. 
- Avalar les estades de mobilitat del doctorand o doctoranda. 
- Aquelles altres que li atribueixen la legislació general, la normativa de la Universitat Oberta de               

Catalunya i aquest reglament. 
 
Les tasques de direcció de tesis i de participació en els processos de seguiment i avaluació de tesis                  
són reconegudes com a part de la dedicació docent i de recerca del professorat de la UOC. 
 
 

Article 12. Els drets i deures dels doctorands i doctorandes, dels           
tutors i tutores i dels directors i directores de tesi 
 
Els doctorands i doctorandes, els tutors i tutores i els directors i directores de tesi tenen tots els drets                   
reconeguts en la legislació general, la normativa pròpia de Catalunya, així com en la normativa interna i                 
la carta de compromisos. A més,  
 
1. Són drets dels doctorands i doctorandes: 

- Rebre una formació de qualitat que promogui l’excel·lència en la recerca.  
- Tenir un tutor o tutora i un director o directora amb experiència investigadora acreditada.  
- Gaudir del reconeixement i la protecció de la propietat intel·lectual de la seva obra. 
- Participar en programes i convocatòries d’ajudes per a la formació investigadora.  
- Participar en el seguiment dels programes de doctorat i en els processos d’avaluació             

institucional, en els termes previstos per la normativa vigent.  
 
2. Són deures dels doctorands i doctorandes: 

- Desenvolupar els estudis de doctorat en el marc del que estableix la normativa.  
- Informar el director o directora regularment de l’evolució del treball.  
- Presentar al director o directora el treball dut a terme. 
- Complir amb les activitats de formació específica i transversal programades. 
- Satisfer anualment les taxes de matrícula acadèmiques i administratives, i de defensa i             

expedició del títol.  
- Complir les normes de caràcter legal i ètic establertes per la Universitat.  

 
3. Són drets i deures del director o directora de tesi:  

- Procurar que el projecte de recerca sigui original i rellevant amb les línies de recerca de la                 
Universitat.  

- Assessorar el doctorand o doctoranda en la seva recerca, en general, i en la preparació de la                 
tesi, en particular.  

- Acordar el pla de supervisió de la feina de recerca. 
- Indicar, amb la participació del tutor o tutora, al doctorand o doctoranda les activitats formatives               

més adients per a la seva recerca. 
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- Facilitar que el doctorand o doctoranda participi en les activitats de formació específica.  
- Revisar el pla de recerca de la tesi doctoral.  
- Elaborar els informes preceptius per a la comissió de seguiment. 
- Assegurar que el doctorand o doctoranda coneix els requeriments administratius i acadèmics            

per a l’avaluació i la defensa de la tesi, així com els límits temporals.  
 
4. Són drets i deures del tutor o tutora de tesi:  

- Vetllar per l’adequació de la formació i l’activitat investigadora del doctorand o doctoranda als              
principis del programa i de l’Escola de Doctorat.  

- Revisar i avalar amb efectes de vistiplau el pla de recerca.  
- Elaborar els informes preceptius per a la Comissió Acadèmica. 

 
 

Article 13. Doctorands i doctorandes 
  
Són doctorands i doctorandes les persones matriculades en un programa de doctorat. 
 
Els doctorands i doctorandes admesos en un programa de doctorat de l’Escola de Doctorat han de                
signar una carta de compromisos entre la Universitat, el mateix doctorand o doctoranda, el tutor o                
tutora i el director o directora de la tesi, i s’han de matricular anualment en concepte de tutela                  
acadèmica. 
 
En casos de programes conjunts, o de doctorands o doctorandes en règim de cotutela, el conveni ha                 
de determinar la universitat en la qual s’ha de matricular el doctorand o doctoranda i la seva relació                  
amb les institucions implicades. 
  
  

Article 14. Codi de bones pràctiques 
 
Totes les persones que integrin l’ Escola de Doctorat hauran de subscriure el codi de bones pràctiques i                  
el director o directora de tesi, el tutor o tutora i el doctorand o doctoranda hauran de signar la carta de                     
compromisos. 
 
  

Article 15. Resolució de conflictes 
  
Els conflictes apareguts entre doctorands i doctorandes, els tutors i tutores i els directors i directores de                 
tesi seran resolts pel coordinador o la coordinadora de programa de doctorat, el qual actuarà de                
mediador, i si la mediació no té èxit, seran resolts en primera instància pel vicerector o vicerectora                 
competent en matèria de doctorat i de manera definitiva pel rector o rectora de la Universitat. 
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Disposició addicional 
L'Escola de Doctorat ha de comptar amb els mitjans materials i personals necessaris per a portar a                 
terme les seves funcions. 
 

Disposició transitòria 
Es nomenarà un director del projecte de l’Escola de Doctorat i un Comitè de Direcció del Projecte de l’                   
Escola de Doctorat, els quals tindran per funció l’impuls i promoció de l’Escola de Doctorat fins la seva                  
creació definitiva. 
 
  

Disposició final 
Aquest acord entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació, tot i que no desplegarà plenament els                 
seus efectes fins l’autorització del Patronat i el reconeixement pel departament competent en matèria              
d’universitats. 
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