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Recomanacions sobre la direcció de tesis doctorals a la
Universitat de Girona
Acord del Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat de la Universitat de Girona, en la
sessió de 14 de febrer de 2014

La realització d’una tesi doctoral es porta a terme sota la direcció d’un investigador o
professor doctor expert en el camp de recerca en què es desenvolupa la tesi. A la
Universitat de Girona, els requisits mínims per ser director d’una tesi doctoral i les
seves funcions estan regulats per l’article 13 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 particular, en els apartats 1 i
3, l’article 13 d’aquesta Normativa diu:
Apartat 1. El director de tesi serà un doctor amb experiència investigadora acreditada
(investigador experimentat), amb independència de la universitat, centre o institució en
què presti els seus serveis. Es considerarà que els investigadors de la UdG tenen
experiència investigadora acreditada si són investigadors actius segons la normativa
pròpia de la UdG. La resta l’acrediten si tenen uns mèrits equivalents als d’investigador
actiu segons la normativa de la UdG.
Apartat 3. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat nomenarà el director de la
tesi doctoral en un termini màxim de sis mesos després que el doctorand s’hagi
matriculat en el programa.
La Normativa d’ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat
de Girona no fa cap esment d’una possible limitació en el nombre de tesis dirigides, ni
sobre altres aspectes de la direcció, com ara el grau d’èxit assolit pels investigadors en
formació dirigits per un determinat investigador.
La recomanació següent té com a objectiu garantir la qualitat en la direcció de les
tesis doctorals. Es proposa com a marc de referència per a les comissions
acadèmiques, que poden emprar-lo en el moment d’assignar al doctorand un director i
possibles codirectors de la tesi doctoral. El Comitè de Direcció demana que les
comissions acadèmiques segueixin aquesta recomanació. Cal dir, però, que no és de
compliment obligat i s’entén que, en determinats casos i sempre que estigui justificat,
les comissions acadèmiques podran contravenir aquesta recomanació. Així, per
exemple, el nombre màxim de tesis doctorals dirigides podria ser més alt en determinats
casos si hi ha circumstàncies que, a criteri de la Comissió Acadèmica, ho justifiquin
(per exemple, el director té un ajut o premi que li permet una intensificació de la
recerca). La responsabilitat final de l’assignació dels directors i codirectors a una tesi
doctoral és exclusiva de les comissions acadèmiques. En l’exercici d’aquesta
responsabilitat, les comissions acadèmiques podran tenir present l’historial de tesis

Escola de Doctorat

dirigides per cadascun dels investigadors del programa i el seu corresponent grau d’èxit.
Les comissions acadèmiques podran decidir no atorgar una direcció a un determinat
investigador si creuen que els investigadors en formació que ha dirigit presenten una
taxa d’abandonament alta (sempre en relació amb la resta d’investigadors del mateix
programa de doctorat).

NOMBRE MÀXIM DE TESIS DIRIGIDES

El nombre màxim de tesis doctorals que dirigirà simultàniament un mateix investigador
a la UdG és de 5 de completes o 10 de codirigides, o qualsevol altra combinació que no
sumi més de 5 direccions completes de tesi doctoral. Com a referència, s’entén que una
tesi codirigida porta la meitat de feina que una de dirigida de forma completa. Per
exemple, s’accepta una direcció de 2 tesis completes i 6 de codirigides). La supervisió
de la tesi doctoral s’inicia quan el doctorand i el director signen la carta de tesi i conclou
en el moment en què es defensa la tesi o si l’investigador en formació és baixa en el
programa.

