
 
 
 
Aprovat pel Consell de Govern en la sessió 2/13, de 25 d'abril de 2013 

 
El nombre de doctors que es formen cada any en una determinada universitat és un 
dels indicadors de qualitat que s’utilitza per classificar les universitats en el camp de la 
recerca i pel repartiment del finançament públic. La realització de la tesi doctoral es 
porta a terme sota la direcció i tutorització d'un o més professors doctors, experts en 
el camp de recerca en el que es desenvolupa la tesi. Creiem que una manera de 
potenciar la producció de tesis doctorals de la Universitat de Girona (UdG) consisteix 
en reconèixer la feina de direcció i tutorització que fan els investigadors de la UdG en 
les tesis doctorals que es presenten. 
 
Actualment pel reconeixement de la feina de direcció de tesis doctorals es segueix la 
normativa que va aprovar la Junta de Govern en la sessió núm. 3/00 de 30 de març de 
2000. El document present pretén posar al dia aquella normativa tenint en compte els 
canvis normatius que s’han produït en els darrers anys i, en particular, els que ha 
introduït la publicació del Reial Decret 99/2011. 
 
1.  RECONEIXEMENT DE DIRECCIÓ DE TESIS DOCTORALS 
 
El director de tesi és el màxim responsable en la conducció del conjunt de les tasques 
de recerca del doctorand. Es un doctor amb experiència investigadora acreditada 
(investigador experimentat), amb independència de la universitat, centre o institució en 
què presta serveis. Es considera que els investigadors de la UdG tenen experiència 
investigadora acreditada si són investigadors actius segons la normativa pròpia de la 
UdG  aprovada en el Consell de Govern núm. 2/09 de 2 de març de 2009. La resta ho 
acrediten si tenen uns mèrits equivalents als d'investigador actiu segons la normativa de 
la UdG. 
 
La tesi la poden codirigir, a part del director, fins a un màxim de dos codirectors quan 
es donin raons d'índole acadèmica, com la interdisciplinarietat temàtica, o en els 
programes executats en col·laboració nacional o internacional. El codirector de tesi 
doctoral és un investigador amb grau de doctor vinculat a alguna de les línies de 
recerca del programa de doctorat que, juntament amb el director, dirigeix 
l'investigador en formació durant l'elaboració de la seva tesi doctoral. 
 
1. La direcció d’una tesi doctoral que doni lloc al títol de doctor per la UdG 
comportarà un reconeixement de la universitat envers aquells professors que 
contribueixen de manera personal i objectivable al progrés de la recerca a la UdG 
mitjançant la formació de nous investigadors. Es tracta de fer visible el valor que la 
universitat dóna a una activitat acadèmica que contribueix a fer competitiva la UdG 
dins del sistema universitari català i li pot donar projecció internacional.  
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2. El director d’una tesi doctoral presentada a la UdG i que doni lloc al títol de doctor 
per la UdG podrà decidir fer efectiu aquest reconeixement triant entre una de les tres 
possibles opcions:  
o Disposar de fins a 1200 € (tesi sense menció internacional) o 1500 € (tesi amb 
menció internacional) destinats de manera finalista a alguna o vàries de les següents 
activitats a realitzar al llarg de l’any en curs o el següent a la presentació de la tesi: 1) 
Convidar professors visitants amb l'objectiu que col·laborin en la docència i/o recerca 
del programa de doctorat; 2) Comprar material de recerca; 3) Pagar despeses 
generades pel tribunal de la tesi defensada o per futurs tribunals de tesi. 
 
o Acumular el reconeixement per cada tesi dirigida fins a disposar de l’equivalent 
a 4 tesis per sol·licitar un semestre sabàtic. La docència del professor en aquest 
semestre serà coberta per la contractació d'un professor associat sempre que la 
plantilla de doctorat del departament no disposi dels crèdits suficients per assumir 
aquesta docència. Els professors d'una mateixa àrea o departament podran posar-se 
d'acord per sumar les tesis necessàries que donen lloc a un semestre sabàtic i disposar 
d'aquest permís per alliberar una persona de l'àrea o del departament que al llarg d'un 
semestre pugui desenvolupar un projecte de docència o de recerca relacionat amb la 
formació d'investigadors de la UdG. Una tesi amb menció internacional tindrà un 
reconeixement addicional del 33% d’una tesi.  
 
o Repartir el reconeixement de la tesi entre la direcció i la/es codirecció/ons fins 
que algun d’ells n’acumuli l’equivalent a 4 tesis per sol·licitar un semestre sabàtic. En 
aquest cas es seguiran les indicacions recollides en el punt anterior. 
 
 

3. RECONEIXEMENT DE TUTORITZACIÓ DE TESIS DOCTORALS 
 

El tutor és el responsable de l'adequació de la formació i de l'activitat investigadora als 
principis dels programes i, si escau, de l’Escola de doctorat. El tutor d'una tesi doctoral 
rep l'encàrrec de la comissió acadèmica d'un programa de doctorat de vetllar per la 
interacció de l'investigador en formació amb la comissió acadèmica i el 
desenvolupament adequat de tots els aspectes acadèmics que afectin l'elaboració, 
presentació i defensa de la tesi doctoral. 
 
El tutor és un doctor investigador actiu, personal docent i investigador (PDI) de la 
UdG, segons la normativa de la UdG, vinculat a l'Escola de doctorat. El més habitual és 
que si el director (o codirector) és PDI de la UdG, les figures de (co)director i tutor 
convergeixin en la mateixa persona. En aquest cas es considerarà que el 
reconeixement de direcció de tesis ja inclou el reconeixement de la feina com a tutor. 
Tanmateix hi ha tesis doctorals en les que tant el director com els codirectors són de 
centres externs a la UdG. En aquest cas, cal assignar un tutor de la UdG que no té una 
participació activa en la recerca de la tesi doctoral però que se n’encarrega de la part 
acadèmica que afecta l'elaboració, presentació i defensa de la tesi doctoral. 
 
1. La tutorització d’una tesi doctoral que doni lloc al títol de doctor per la UdG en la 
que tant el director com els codirectors són de centres externs a la UdG comportarà 
un reconeixement de la tasca del tutor de la tesi doctoral posterior a la lectura de la 



tesi. Aquest és un reconeixement de la universitat envers aquells professors que 
contribueixen de manera personal i objectivable a la millora de la formació doctoral a 
la UdG.  
2. El tutor d’una tesi doctoral que doni lloc al títol de doctor per la UdG i que estigui 
dirigida per investigadors externs a la UdG, podrà decidir fer efectiu aquest 
reconeixement triant entre una de les dos possibles opcions:  
 
o Disposar de fins a 500 € destinats de manera finalista a alguna o vàries de les 
següents activitats a realitzar al llarg de l’any en curs o el següent a la presentació de la 
tesi: 1) Convidar professors visitants amb l'objectiu que col·laborin en la docència i/o 
recerca del programa de doctorat; 2) Comprar material de recerca; 3) Pagar despeses 
generades pel tribunal de la tesi defensada o per futurs tribunals de tesi. 
 
o Acumular, per tesi tutoritzada, un reconeixement equivalent al 33% del de la 
direcció d’una tesi fins disposar de l’equivalent a 4 tesis, per sol·licitar un semestre 
sabàtic. Es sumaran els crèdits per direcció i els de tutorizació fins disposar d’aquest 
equivalent a 4 tesis. La docència del professor en aquest semestre serà coberta per la 
contractació d'un professor associat sempre que la plantilla de doctorat del 
departament no disposi dels crèdits suficients per assumir aquesta docència.  
 
 
Disposició derogatòria única 
 
Queda derogada la normativa sobre política acadèmica dels programes de doctorat de 
la Universitat de Girona que va aprovar la Junta de Govern en la sessió núm. 3/00 de 
30 de març de 2000. El nombre de crèdits de reconeixement acumulats fins al moment 
de l'aprovació del present document es dividirà per 3, per tal per de transformar el 
reconeixement a tesis equivalents.  
 
 
Disposició final 
 
Aquests criteris s'aplicaran des del moment de l'aprovació d'aquest document pel 
Consell de Govern. 



ANNEX 1 
RECONEIXEMENT PER DIRECCIÓ DE TESI DOCTORAL 
Dr./a.............. , del Departament de......................................................................  
En virtut de l’acord de Consell de govern aprovat en la sessió núm. 2/13, de 25 d’abril 
de 2013, i com a director/a de la tesi doctoral titulada........................................., elaborada 
pel/per la  Sr./a............................................. i defensada en data ....................., sol·licito: 

 Destinar 1.200 € (tesi sense menció internacional) o 1.500 € (tesi amb menció 
internacional) per alguna de les activitats relacionades amb el doctorat establertes a 
l’esmentat acord de Consell de govern al llarg del curs ______ / ______ (següent a la 
presentació de la tesi). 

 Acumular 1 tesi (sense menció internacional) o 1,33 (tesi amb menció internacional) 
per a la consecució de les 4 tesis equivalents establertes a l’esmentat acord de Consell 
de govern per a la disposició d’un semestre sabàtic. 

 Repartir 1 tesi (sense menció internacional) o 1,33 (tesi amb menció internacional) 
crèdits per a la consecució de les 4 tesis equivalents establertes a l’esmentat acord de 
Consell de govern per a la disposició d’un semestre sabàtic entre el director i 
codirectors de la següent manera: 

______ tesis per Dr. .............................................  
______ tesis per Dr. .............................................  
______ tesis  per Dr. .............................................  

Signatura: 
 
Director Dr. ........................ Codirector Dr. .................... Codirector Dr. .................... 

Girona, ____ d  _______________ de ______. 
SR. VICERECTOR DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA  
 



ANNEX 2 
RECONEIXEMENT PER TUTORITZACIÓ DE TESI DOCTORAL 
Dr./a.............. , del Departament de......................................................................  
En virtut de l’acord de Consell de govern aprovat en la sessió núm. 2/13, de 25 d’abril 
de 2013, i com a Tutor/a de la tesi doctoral titulada........................................., elaborada 
pel/per la  Sr./a............................................. i defensada en data ....................., sol·licito: 
 

 Destinar 500 € per alguna de les activitats relacionades amb el doctorat establertes a 
l’esmentat acord de Consell de govern al llarg del curs ______ / ______ (següent a la 
presentació de la tesi). 

 Acumular 0,33 tesis per a la consecució de les 4 tesis establertes a l’esmentat acord de 
Consell de govern per a la disposició d’un semestre sabàtic. 
 
Signatura: 
 
Girona, ____ d  _______________ de ______. 
SR. VICERECTOR DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA  
 
 
 




