Comissió de reforma de la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat
de la Universitat de Girona.
Integrants:
Dr. Jordi Ferrer Beltrán
Secretari general i vicerector de Relacions Iberoamericanes
Dra. Gemma Geis i Carreras
Vicerector de desenvolupament normatiu, governança i comunicació
Dra. Elisabeth Pinart Nadal
Directora de l’Escola de Doctorat UdG
Sra. Núria Dalmau Figueras
Tècnica jurídica- Assessoria jurídica
Calendari de treball:
Sessions quinzenals programades des de febrer a juny.
Objecte de la reforma:
La Comissió està treballant en una reforma de la Normativa d’ordenació dels
ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de Girona, Aprovada pel
Consell de Govern en la sessió 3/12, de 26 d'abril de 2012, i modificada pel Consell de
Govern en la sessió 5/2013, de 25 de setembre de 2013, en la sessió 4/2014, de 29 de
maig de 2014, i en la sessió 5/2015, de 25 de juny de 2015.
Justificació de la reforma:
La justificació de la creació de la comissió de treball per a la reforma de la Normativa
d’ordenació dels ensenyaments universitats de doctorat de la Universitat de Girona
neix amb la voluntat de simplificar els tràmits per a l’obtenció del títol de doctor, així
com, adaptar-la en un context d’internacionalització de la Universitat.
Des de l’Escola de Doctorat s’han rebut diferents peticions de reforma per agilitzarne el procediment de lectura, de concreció d’aspectes del procediment que generen
interpretació en la seva aplicació, per part dels estudiants de doctorat.

La Comissió està analitzant les normatives de doctorat existents en el si de les
universitats catalanes i està desenvolupant un text normatiu que s’adapti a les
necessitats actuals, tenint en compte quin serà l’impacte normatiu en l’aplicació de la
reforma.
Articulat sotmès a revisió:
Índex
CAPÍTOL I. ENSENYAMENTS DE DOCTORAT
Article 1. Definicions
Article 2. Estructura i gestió dels estudis de doctorat
CAPÍTOL II. ACCÉS, ADMISSIÓ I PERMANÈNCIA ALS ENSENYAMENTS DE DOCTORAT
Article 3. Requisits d’accés als estudis de doctorat
Article 4. Admissió als estudis de doctorat
Article 5. Matrícula als estudis de doctorat
Article 6. Durada dels estudis de doctorat. Normes de permanència
CAPÍTOL III. PROGRAMES DE DOCTORAT
Article 7. Organització de la formació doctoral en els programes de doctorat
Article 8. Organització dels programes de doctorat
Article 9. Estructura de gestió dels programes de doctorat
Article 10. El coordinador del programa de doctorat
Article 11. Les Comissions acadèmiques dels programes de doctorat
Article 12. El tutor de tesi
Article 13. El director de tesi
Article 14. El codirector de tesi
Article 15. El doctorand
Article 16. Proposta de programa de doctorat i extinció de programa de doctorat
CAPÍTOL IV. TESI DOCTORAL
Article 17. La tesi doctoral
Article 18. Tesi com a compendi de publicacions
Article 19. Menció Internacional en el títol de doctor
Article 20. Tesi doctoral cotutelada
CAPÍTOL V. PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE LA TESI DOCTORAL
Article 21. Inscripció als ensenyaments de doctorat
Article 22. Revisió de la tesi doctoral
Article 23. Dipòsit de la tesi doctoral
Article 24. Autorització de la defensa de la tesi doctoral
Article 25. Formació del tribunal d’avaluació de la tesi doctoral
Article 26. Defensa i avaluació de la tesi doctoral
Article 27. Arxiu de la tesi doctoral
Article 28. Procediment per a tesis cotutelades defensades fora de la UdG
Article 29. Procediment d’autorització, lectura i publicació de tesis doctorals de la Universitat
de Girona que estan sotmeses a processos de protecció de dades o transferència de
tecnologia o coneixement
CAPITOL VI. PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT
Article 30. Premis extraordinaris de doctorat
CAPITOL VII. DOCTOR HONORIS CAUSA DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA
Article 31. Títol de doctor honoris causa
Article 32. Atorgament
Article 33. Procediment
Article 34. Investidura
Disposicions addicionals

Disposicions transitòries
Disposició derogatòria
Disposicions finals

Propostes de reforma:
Es podrà fer arribar a la comissió propostes de reforma a través del correu electrònic
vr.normatiu@udg.edu

