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L’elaboració d’aquesta normativa respon a la finalitat de refondre les 
disposicions vigents relatives al doctorat. Fins ara, aquest estava regulat per 
normatives d’origen divers, aprovades pels diversos òrgans competents en la 
matèria, fins i tot per òrgans ja inexistents, la qual cosa en dificultava el 
coneixement a les persones interessades o a les persones a les quals 
afectava, i en conseqüència també en dificultava l’aplicació.  

La importància que en els nostres dies han assolit els estudis de 
doctorat requereix  que s’elabori un text que faciliti l’accés i la comprensió de 
la normativa vigent, el qual regularitzi, aclareixi i harmonitzi els textos 
refosos. A aquesta selecció s’afegeix la circumstància d’un imminent canvi de 
regulació del tercer cicle, la qual cosa deixarà en una situació transitòria tres 
mil estudiants que es regeixen pel decret actual. El text refós implica la 
seguretat jurídica per a aquests estudiants i per a l’actuació de les persones 
que han d’aplicar la normativa que els correspon. 

El text següent està dividit en deu capítols. L’estructura s’adiu amb les 
diferents etapes en què es poden dividir els estudis de doctorat:  

Així, el capítol I tracta de les propostes de doctorat, i distingeix entre els 
doctorats dels quals se’n responsabilitza la UAB, els que es fan a la UAB 
exclusivament o conjuntament amb altres universitats espanyoles, i els que 
es fan a l’estranger. 

Els capítols II i III es dediquen al període de docència i al període 
d’investigació o recerca, respectivament, en què s’estructura necessàriament 
el doctorat. 

El capítol IV tracta de la suficiència investigadora i hi incorpora la 
normativa d’àmbit estatal recent. 

Els capítols V i VI tracten respectivament de la tesi doctoral i de 
l’obtenció del títol de doctor o doctora. 

El capítol VII incorpora la menció de doctor europeu. 
El capítol VIII tracta dels premis extraordinaris de doctorat. 
El capítol IX incorpora la qüestió del còmput de la direcció de tesis i 

treballs de recerca en la càrrega docent del professorat. 
El capítol X desenvolupa els aspectes relatius a la convalidació, 

adaptació i equiparació d’estudis de doctorat, i distingeix entre la 
correspondència entre diferents programes de doctorat i la correspondència 
entre estudis d’un màster o postgrau universitari o d’una institució de prestigi 
reconegut i estudis de doctorat. 

El capítol XI incorpora la Normativa referent a la custòdia i revisió 
d’examens. 
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El capítol XII desenvolupa els RD 285/2004 i 309/2005 sobre la 

homologació de títols i estudis estrangers d'educació superior al títol de 
doctor espanyol. 

També s’hi estableixen una disposició final derogatòria i una disposició 
transitòria, i finalment, una disposició final derogatòria. 
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Normativa base del text refós 

 
— Reial decret 778/1998, de 30 de abril, pel que es regula el tercer cicle 

destudis universitaris, l’obtenció i expedició del títol de doctor i altres  
estudis de postgrau. 

— Acords d’aplicació de la Comissió de Doctorat de 15/05/1986, sobre la 
llengua de presentació de les tesis. 

— Normativa per a les propostes de programes de doctorat (aprovada el 
28/11/1995 i modificada el 25/09/1997, el 23/09/1998 i l’1/03/2001 per la 
Comissió de Doctorat). 

— Normativa per a la realització de programes de doctorat a l’estranger 
(aprovada per la Comissió de Doctorat el 6/04/2000). 

— Model de conveni de cooperació entre la UAB i una altra universitat per a 
la codirecció de tesis doctorals. 

— Normativa per a la presentació de tesis doctorals com a compendi de 
publicacions (aprovada per la Comissió de Doctorat de 15/11/1994, 
modificada per la Comissió de Doctorat el 6/02/1997, el 19/11/2001 i el 
6/02/2002). 

— Acords d’aplicació de la Comissió de Doctorat del 5/02/2001, sobre la 
Normativa per a la matrícula del període d’investigació. 

— Normativa aprovada per la Comissió de Doctorat de 5/02/2001 i 
modificada per la Comissió de Doctorat de 19/11/2001, sobre l’oferta 
d’assignatures externes a un programa de doctorat. 

— Normativa per a la concessió de premis extraordinaris de doctorat 
(aprovada per la Comissió de Doctorat d’11/07/1991). 

— Normativa d’adjudicació de matrícules d’honor (aprovada per la 
Comissió de Doctorat de 18/12/2000). 

— Normativa per al nomenament de tribunals de suficiència investigadora 
(aprovada per la Comissió de Doctorat de 5/02/2001). 

— Acords d’aplicació de la Comissió de Doctorat de 17/06/1999, sobre la 
qualificació del títol de magíster i signatures d’actes. 

— Acords d’aplicació sobre el canvi de denominació del títol de magíster a 
màster, aprovats per la Comissió de Doctorat de 1/03/2001 i per la Junta 
de Govern de 22/03/2001. 

— Acords d’aplicació de la Comissió de Doctorat d’11/07/1991, sobre 
terminis de presentació de tesis doctorals. 

— Acord de la Junta de Govern de 19/12/1996, pel qual s’inclou la direcció de 
tesis i treballs de recerca en la càrrega docent del professorat. 

— Normativa de convalidació, d’adaptació o d’equiparació d’estudis de 
doctorat (aprovada per la Comissió de Doctorat de 5/02/2001 i modificada 
per la Comissió de Doctorat de 19/11/2001 i 19/11/2002). 

— Normativa per a la menció de “doctor europeu”  i modificació de la 
normativa de premis extraordinaris (aprovades per la Comissió de 
Doctorat de 6/2/2003). 
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— Acord 91/2003, de 27 de novembre de la Comissió de Govern de la UAB, 
pel qual s'aprova la proposta de modificació de l'Art. 75 de la Normativa 
de Doctorat en relació a l'atorgament dels premis extraordinaris de 
doctorat. 

— Acord 21/2004, de 31 de març de la Comissió de Govern de la UAB, pel 
qual s'aprova la modificació de l'article 15 del text refós de la Normativa 
de Doctorat. 

— Acord 2/2004, de 31 de març de la Comissió de Govern de la UAB, pel 
qual s'aprova la modificació de la secció tercera del capítol Vè del text 
refós de la Normativa de Doctorat. 

— Acord del Consell de Govern de 14 de Juliol de 2005, pel qual s’aprova la 
modificació de la Normativa de Doctorat. 

— Acord del Consell de Govern de 19 de Gener de 2006, pel qual s’aprova la 
modificació de la Normativa de Doctorat. 

— Acord del Consell de Govern de   d’abril de 2006, pel qual s’aprova la 
modificació de la Normativa de Doctorat. 
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Índex 
 
 
Capítol I. Les propostes de programes de doctorat 
 
 Secció primera. Disposicions generals (de l’article 1 al 18) 

Secció Segona. Programes de doctorat que es facin a l’estranger (de 
l’article 19 al 27) 

 
Capítol II. El període de docència (de l’article 29 al 32) 
 
Capítol III. El període d’investigació o recerca (de l’article 33 al 40) 
 
Capítol IV. La suficiència investigadora (de l’article 41  al 47) 
 
Capítol V. La tesi doctoral  
 Secció primera. Disposicions generals (de l’article 48 al 59) 
 Secció segona. Les tesis codirigides (de l’article 60 al 65) 

Secció tercera. La presentació de tesis doctorals com a compendi de 
publicacions (de l’article 66 al 69) 

 
Capítol VI. El títol de doctor o doctora (de l’article 70 al 71) 
 
Capítol VII. La menció de “doctor europeu” (de l’article 72 al 74) 
 
Capítol VIII . Els premis extraordinaris de doctorat (de l’article 75 al 
77) 
 
Capítol IX. El còmput de la direcció de tesis i treballs de recerca en la 
càrrega docent del professorat (de l’article 78 al 82) 

 
Capítol X. Convalidació, adaptació i equiparació d’estudis de doctorat  

Secció primera. Correspondència entre diferents programes de doctorat 
(de l’article 83 al 86) 
Secció segona. Correspondència entre estudis d’un màster o postgrau 
universitari o d’una institució de prestigi reconegut i estudis de doctorat 
(de l’article 87 al 91) 
 

Capítol XI. Custòdia i revisió de proves (adaptació als estudis de 
doctorat) 
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Capítol XII. Homologació de títols i estudis estrangers d'educació 
superior al títol de doctor espanyol. 
 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL DEROGATÒRIA 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
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Capítol I 

Les propostes de programes de doctorat 
 
 

Secció primera. Disposicions generals 
 
1. Els programes de doctorat 
Els programes de doctorat comprendran com a mínim dos anys i tindran com a 
finalitat l’especialització de l’estudiant o estudianta en un camp científic, tècnic o 
artístic determinat, així com la seva formació en les tècniques d’investigació, en ordre 
a la presentació i lectura de la corresponent tesi doctoral, tot plegat sense  perjudici de 
l’obtenció d’altres certificats o diplomes acreditatius quan es prevegin.  
 
2. Accés als estudis de doctorat 
1. Els aspirants podran accedir a qualsevol programa de doctorat relacionat 
científicament amb el seu currículum universitari, amb l’admissió prèvia del 
departament responsable.  
2. En el cas que l’aspirant sol·liciti l’accés a un programa de doctorat diferent dels 
que s’esmenten a l’apartat anterior, la Comissió de Doctorat haurà de resoldre la 
possibilitat d’accés prèviament a la seva admissió. Aquesta Comissió ha delegat en el 
coordinador del programa. 
3. Els doctorands tindran assignat un tutor o tutora, necessàriament doctor o doctora, 
que es responsabilitzarà dels seus estudis i treballs d’investigació, i que haurà de ser 
membre del departament que coordina el programa de doctorat que duu a terme. 
 
3. Accés amb un títol obtingut en una universitat o un centre d’ensenyament 
superior estranger 
 
1. Els estudiants espanyols o estrangers que, estant en possessió del títol de llicenciat 
o llicenciada o nivell acadèmic equivalent, obtingut en una universitat o centre 
d’ensenyament superior estranger, desitgin cursar a la UAB els estudis universitaris 
de tercer cicle, podran accedir-hi amb l’homologació prèvia del seu títol estranger al 
corresponent títol espanyol que habiliti per a aquest accés. 
2. No obstant això, podran accedir als estudis universitaris de tercer cicle sense 
necessitat que els seus títols estrangers siguin prèviament homologats, d’acord amb 
les previsions següents: 
a) La sol·licitud d’accés als estudis haurà de dirigir-se al rector de la UAB que, 
havent comprovat prèviament que el títol estranger que ha presentat la persona  
interessada correspon al nivell de llicenciat o llicenciada, arquitecte o enginyer, 
resoldrà amb caràcter previ sobre la possibilitat d’accés als estudis corresponents. 
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b) Per als estudiants que no siguin nacionals i que provinguin d’estats que tinguin 
com a llengua oficial el castellà o el català, s’establiran les proves d’idiomes que es 
considerin pertinents. 
c) Aquest accés als estudis de tercer cicle no implicarà, en cap cas, l’homologació 
del títol estranger de què està en possessió la persona interessada ni el seu 
reconeixement a altres efectes que la de cursar els estudis de tercer cicle. 
d) El títol de doctor o doctora que s’obtingui, d’acord amb el que estableix 
l’apartat 2, no produirà els efectes que li atribueix l’article 69 ni la resta de normativa 
vigent, circumstàncies que es faran constar en el títol. 
3. Per tal que en els supòsits assenyalats en l’apartat 2 es pugui obtenir el títol de 
doctor o doctora amb tots els efectes, serà necessari obtenir l’homologació o el 
reconeixement del títol de llicenciat o llicenciada, o del nivell acadèmic equivalent a 
què es refereix l’apartat 1 d’aquesta disposició. 
Si l’homologació o el reconeixement del títol de llicenciat o llicenciada, o del nivell 
acadèmic equivalent a què es refereix el paràgraf anterior, s’obtingués amb 
posterioritat a l’expedició del títol de doctor o doctora, conforme   el que estableix 
l’apartat 2, s’haurà de diligenciar per donar-li els efectes que li atribueixi la legislació 
vigent. 
 
4. Contingut dels programes de doctorat 
1. Els programes de doctorat han de comprendre: 

a) Cursos o seminaris sobre els continguts fonamentals dels camps científic, 
tècnic o artístic als quals estigui dedicat el programa de doctorat corresponent. 

b) Cursos o seminaris relacionats amb la metodologia i la formació en tècniques 
d’investigació. 

c) Treballs d’investigació tutelats. 
d) Cursos o seminaris relacionats amb camps afins al del programa i que siguin 

d’interès per al projecte de tesi doctoral del doctorand. 
2. S’assignarà als cursos, seminaris i treballs d’investigació tutelats del programa un 
nombre de crèdits en funció de la seva durada i tenint en compte que cada crèdit es 
correspon amb deu hores lectives. L’obtenció dels crèdits requerirà la qualificació 
d’aprovat, notable o excel·lent. 
 
 
5. L’aprovació prèvia de la proposta del departament  
El Consell de Departament o la Comissió Executiva del departament corresponent 
haurà d’aprovar els programes de doctorat, en el cas que tingui delegada aquesta 
funció, abans de ser tramesos a la Comissió de Doctorat. La proposta especificarà els 
cursos, seminaris i treballs d’investigació tutelats que es faran sota la responsabilitat 
del departament responsable i els que es faran sota la direcció d’altres departaments.  
 
6. L’aprovació de la proposta per la Comissió de Doctorat 
La Comissió de Doctorat valorarà i aprovarà, si escau, la proposta de programa de 
doctorat tramesa pel departament responsable.  
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7. El nom dels programes i de les assignatures 
Els noms dels programes de doctorat i de les seves assignatures han de ser prou 
genèrics per a mantenir-se al llarg dels diferents cursos acadèmics, independentment 
de les possibles adequacions dels continguts dels cursos i dels professors que els 
imparteixin. 
La presentació de les assignatures haurà d’incloure els corresponents descriptors. 
 
8. L’oferta de les assignatures 
Un programa de doctorat haurà de poder admetre nous estudiants cada any acadèmic. 
L’oferta d’assignatures haurà de tenir en compte aquesta previsió. 
 
9. El nombre màxim de crèdits que pot oferir un departament 
1. El nombre màxim de crèdits, comptant cursos fonamentals i metodològics, que pot 
oferir un departament en els seus programes de doctorat dependrà del nombre 
d’opcions o programes, d’acord amb la distribució següent: 
 
 Nombre de professors              Crèdits màxims 
  doctors homologats    

1 opció      2 opcions  3 opcions 
                            o programa      o programes    o programes 
 
  < 30        65                     105                  140  
            31-45                                   90                     130                  165 
  > 45                                     115                    155                  180 
        + 30 per cada nova opció o programa 
 
2. Els programes interdepartamentals s'adequaran, en la mesura que es pugui, a 
aquests límits. 
 
10. El nombre mínim de crèdits per assignatura 
Totes les assignatures considerades com a fonamentals hauran de tenir 3 o més 
crèdits. 
 
 
 
11. Els professors d’altres departaments 
La inclusió de professors d'un altre departament dins d'un programa de doctorat ha de 
comptar amb el vistiplau previ del director o directora d'aquest altre departament. 
 
12. Oferta d’assignatures externes a un programa de doctorat 

 10



 
1. L’oferta d’un programa de doctorat pot incloure assignatures de primer i segon 
cicles que ofereixi la UAB. En la proposta que es presenti perquè la Comissió de 
Doctorat l’aprovi, s’hi ha d’indicar expressament aquesta situació. Els crèdits 
d’aquestes assignatures constaran com a afins. 
2. En l’oferta d’un programa de doctorat es poden incloure assignatures d’un màster, 
d’una diplomatura de postgrau i, excepcionalment, de cursos que donen lloc a un 
certificat organitzats per la UAB. En la proposta que es presenti perquè la Comissió 
de Doctorat l’aprovi, s’hi ha d’indicar expressament aquesta situació. Un programa 
de doctorat només pot oferir el 50% de crèdits d’assignatures del període docent 
corresponents a màsters. Un estudiant o estudianta d’aquest programa de doctorat 
només es pot matricular del 50% de crèdits d’assignatures del màster. 
 
13. Les assignatures d’altres universitats 
Els programes en què apareguin assignatures de programes d'altres universitats 
hauran de tenir el vistiplau del departament responsable d'aquest darrer programa per 
a la seva adscripció al programa de la UAB.  
 
14. Els professors responsables 
1. Tots els professors responsables, és a dir, els que signen l'acta, d'una assignatura 
d'un programa de doctorat hauran de ser doctors, tret de casos excepcionals 
degudament justificats. 
2. Un 50% com a mínim dels crèdits d'un programa de doctorat han de tenir com a 
responsables professors del departament o dels departaments encarregats del 
programa. 
 
15. La dedicació docent dels professors 
Un professor o professora de la UAB podrà dedicar un màxim del 50% de la seva 
dedicació docent a programes de doctorat, tret de casos excepcionals degudament 
justificats. 
En el cas que s'hi hagin matriculat menys de tres estudiants, l'assignatura constarà en 
la dedicació docent del professor o professora sense que el Departament ho pugui fer 
servir a efectes de petició de recursos. 
 
16. La signatura d’actes 
En el cas que un professor o professora sense contracte amb la UAB imparteixi 
alguna assignatura d'algun programa de doctorat, el coordinador o coordinadora del 
programa es farà coresponsable de l'avaluació d'aquesta assignatura i de signar-ne 
l'acta corresponent. En el cas d'assignatures de programes de doctorat d'altres 
universitats incloses en un programa de la UAB, si el professor o professora que 
figuri en el programa és un professor o professora ordinari de l'altra universitat, 
aquest o aquesta serà qui signi l'acta. En cas que no sigui així, serà el coordinador o 
coordinadora del programa qui la signi. 
 
17. El nombre d’estudiants per programa de doctorat 
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1. El nombre mínim d'estudiants matriculat en un programa de doctorat  perquè 
aquest es pugui impartir és 10. 
2. El nombre màxim d'estudiants matriculats als programes de doctorat d'un 
departament serà cinc vegades el nombre de professors doctors dels departaments 
implicats. 
 
18. El nombre màxim d’estudiants per assignatura 
La capacitat màxima d'una assignatura dins d'un programa de doctorat serà de 30 
estudiants per grup, a efectes de recursos de professorat. 
 
 
Secció segona. Programes de doctorat que es facin a l’estranger 
 
19. Les propostes de programa 
Les propostes de programa de doctorat que es facin a l’estranger hauran d’especificar, 
a més del que s’estableix a la secció primera, els punts següents: 
a) Continguts 
b) Professorat 
c) Pressupost 
d) Sistema de tutories, consultes, reunions i seminaris entre estudiants, direcció de 
treballs, etc. 
e) Material didàctic i de recerca 
f) Suport local, acadèmic i material 
g) Presencialitat 
h) Ús dels mitjans telemàtics 
i) Avaluació 
j) Programa de les actuacions presencial i telemàtica 
 
20. Presentació del programa a la Comissió de Doctorat 
S’adjuntarà obligatòriament a la proposta de programa: 
1. Una memòria explicativa dels aspectes acadèmics, econòmics i d’organització del  
programa. 
2. Un informe del perfil de la universitat que demana el programa i un currículum 

vitae dels professors de la universitat estrangera que intervenen en el programa. 
3. El conveni formalitzat amb la universitat estrangera que demana els estudis, en el 

qual constaran els aspectes acadèmics, econòmics i organitzatius del programa de 
doctorat i el nom dels coordinadors i/o responsables del programa de la UAB i de 
l’altra universitat. 

 
21. Previsions específiques respecte al període de docència 
En els programes que es facin a l'estranger, cal garantir: 
1. Una presència suficient dels professors, encara que el sistema sigui semipresencial, 
per tal d’assegurar el contacte professor-estudiant. 
2. Una oferta suficient d’assignatures per a cobrir els objectius del programa. 
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3. L’existència d’un pla de docència i tutories reglat, amb calendari i horari. 
 
22. Previsions específiques respecte al període de recerca 
En el període de recerca cal garantir, en els programes que es facin a l'estranger: 
1. L’oferta de temes de recerca suficients, amb professors compromesos a dirigir-los. 
2. El contacte professor-estudiant per a l’elecció adequada dels treballs de recerca, 
així com per a dur-los a terme. Aquesta elecció s’ha de fer abans d’acabar el període 
de docència. 
Aquest període es pot fer a la UAB. 
 
23. Material i eines de suport 
Tant per al període de docència com per al de recerca cal comptar amb: 
1. L’Autònoma Interactiva, o estructura telemàtica similar, per a assegurar el 
desenvolupament de les assignatures i de la recerca. 
2. El suport local tant d’infraestructura acadèmica (tutories, consultes, etc.) com de 

material (biblioteques, laboratoris, mitjans telemàtics, etc.). 
 
24. La responsabilitat del departament 
El departament responsable d’un programa de doctorat de la UAB haurà de garantir 
que la docència, la recerca, les tutories, les avaluacions i d’altres compromisos dins 
de la UAB queden coberts. En cas que per a portar a terme un doctorat a l’estranger 
es necessitin recursos addicionals, hauran de ser aportats pel programa, el qual haurà 
de ser autofinançat. 
 
25. El pressupost 
La Comissió de Doctorat aprovarà el pressupost d’aquest curs, que inclourà les 
despeses necessàries per a dur-lo a terme més els imports que s’han d’ingressar en el 
pressupost de la UAB, que seran els preus que determini la UAB. El possible 
superàvit del pressupost es repartirà entre la UAB i el centre de cost responsable del 
Programa de Doctorat. 
 
26. La gestió de l’expedient acadèmic i de l’expedició del títol 
La gestió de l’expedient acadèmic i de l’expedició del títol sempre correspondrà a la 
UAB. 
 
27. L’obtenció de la suficiència investigadora 
La suficiència investigadora s’obtindrà amb un tribunal de la UAB que pot actuar al 
lloc d’impartició dels cursos. 
 
28. Inscripció i defensa de la tesi doctoral 
S’haurà de respectar la normativa vigent per a la inscripció i la defensa de la tesi 
doctoral.  
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Capítol II  
El període de docència 

 
 

29. El període de docència 
En el període de docència el o la doctorand haurà de completar un mínim de 20 
crèdits, 15 dels quals han de correspondre a cursos o seminaris sobre continguts 
fonamentals dels camps científic, tècnic o artístic als quals està dedicat el programa 
de doctorat corresponent. 
El doctorand o la doctorand podrà completar fins a un màxim de cinc crèdits, fent 
cursos o seminaris no contemplats en el seu programa, amb l’autorització prèvia del 
tutor o tutora. 
 
 
30. Adjudicació de matrícules d’honor 
Es podrà atorgar una matrícula d’honor per cada 10 d’estudiants o fracció de 10,  
matriculats, per assignatura. 
  
 
31. Obtenció del certificat d’acreditació de la superació del període de docència 
del tercer cicle 
La superació dels crèdits assenyalats a l’article 29 dóna lloc a l’obtenció per part del 
doctorand o de la doctorand d’un certificat, globalment i quantitativament valorat, 
que acreditarà que la persona interessada ha superat el curs de docència del tercer 
cicle d’estudis universitaris. Aquest certificat serà homologable en totes les 
universitats espanyoles, 
 
 
32. El Diploma d’Estudis Superiors Especialitzats i el certificat de la superació 
del període de docència 
La Universitat Autònoma de Barcelona atorgarà, quan el programa ho prevegi, un 
títol de Diploma d'Estudis Superiors Especialitzats (DESE), que és un títol propi de la 
UAB, en el mateix moment que s'obté el certificat al qual fa referència l’article 
anterior, és a dir, de la superació dels 20 crèdits (com a mínim) del període de 
docència. 
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Capítol III 

El període d’investigació o recerca 
 

33. El període d’investigació o recerca 
En el període d’investigació, el doctorand o la doctorand haurà de completar un 
mínim de 12 crèdits en la realització d’un o diversos treballs d’investigació tutelats, 
que s’hauran de dur a terme dins el departament o un dels departaments que 
desenvolupen el programa al qual és adscrit.  
Almenys un dels treballs ha de valer més de 6 crèdits i s’haurà de defensar davant 
d'una comissió de tres professors nomenats pel departament. 
La superació d’aquest segon període exigirà la presentació i l’aprovació prèvies del 
treball o dels treballs d’investigació esmentats. Es valorarà la capacitat investigadora 
del candidat o de la candidata en funció del treball o dels treballs realitzats i, si 
s’escau, de les publicacions especialitzades en què hagin pogut ser publicats. 
 
34. Requisits acadèmics per a la matrícula del període d’investigació 
Un cop superat el període de docència, l’estudiant o estudianta es matricularà del 
període d’investigació. 
Per a cursar aquest període d’investigació, serà necessari haver completat tot el 
període docent que com a mínim serà dels 20 crèdits de docència als quals es refereix 
l’article 29.  
 
 
35. Formalització de la matrícula del període d’investigació 
1. L’EP formalitzarà la matrícula del període d’investigació dins els terminis  
establerts en el calendari acadèmic administratiu aprovat pel Consell de Govern. 
2. La matrícula dels treballs de recerca de més de 6 crèdits tindrà una validesa de dos 
cursos acadèmics consecutius, que representen quatre convocatòries. Aquells 
alumnes que superin el Període Docent en el mes de juny del segon any del Programa 
podran matricular-se a finals del mes de juliol i tan sols disposaran de tres 
convocatòries. 
  
36. Terminis de lectura del treball d’investigació 
Els departaments establiran dos o tres períodes a l’any, segons la seva programació, 
per a fer les lectures dels treballs de recerca. 
Abans de la lectura del treball, s’haurà de comunicar a l’EP el títol del treball i el 
nom dels professors que formaran la comissió que l’avaluarà. 
 
37. La comissió d’avaluació del treball d’investigació 
1. La comissió serà nomenada per l'executiva del departament, a proposta del director 
o directora del programa de doctorat. 
2. Quan el treball d’investigació tingui un valor superior a 6 crèdits, i no s’hagi 
aprovat, només es podrà modificar un dels membres de la comissió nomenada. 
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38. Adjudicació de matrícules d’honor 
Es podran atorgar tantes matrícules d’honor com es consideri convenient. No tindran 
efectes econòmics. 
 
39. El títol de Màster d’Iniciació a la Recerca 
1. La Universitat Autònoma de Barcelona atorgarà, quan el programa ho prevegi, un 
títol propi de Màster d'Iniciació a la Recerca, un cop l'estudiant o estudianta hagi 
superat el període d'investigació. 
2. Els noms dels màsters d'iniciació a la recerca i dels DESE poden ser diferents dels 
de doctorat i adaptats a les diverses opcions existents en el programa de doctorat. 
 
40. La qualificació del títol de màster 
1. La qualificació que consti en el títol de màster serà la que s’obté de la ponderació 
entre la qualificació obtinguda i el nombre de crèdits de l’expedient de doctorat de 
l’estudiant o estudianta, tenint en compte la puntuació i els criteris següents: 
0 Suspès 
1 Aprovat 
2 Notable 
3 Excel·lent 
4 Matrícula 
Es compta sempre i només l’última qualificació obtinguda per l’estudiant o 
estudianta. Les assignatures suspeses també compten. 
Així mateix, caldrà atenir-se a la gradació següent: 
 
Mitjana expedient      Qualificació Màster 
Fins a 1.79 Aprovat 
D’1.80 a 2.79 Notable 
A partir de 2.80 Excel·lent 
 
2. L’acta de qualificació que resulta d’aplicar aquest barem, la signarà el director o 
directora de l’Escola de Doctorat i de Formació Continuada. 
3. En el cas de programes de doctorat que prevegin altres requisits o procediments 
diferents per a l’obtenció del màster, el departament responsable del programa ho 
exposarà a la Comissió de Doctorat i aquesta prendrà la resolució pertinent. 
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Capítol IV 
La suficiència investigadora 

 
41. La suficiència investigadora 
1. Un cop superats els períodes de docència i d’investigació, es farà una valoració 
dels coneixements adquirits pel doctorand o per la doctorand, en els diferents cursos, 
seminaris i en el període d’investigació tutelat que aquest ha dut a terme. 
2. La suficiència investigadora s'acredita amb la superació d'una exposició pública 
dels coneixements adquirits pel doctorand o per la doctorand, que s'efectuarà davant 
un tribunal únic per a cada programa de doctorat i curs acadèmic, i dóna lloc a 
l’obtenció del diploma d’estudis avançats, homologat a tot l’Estat espanyol. 
 
42. Constitució i composició del tribunal únic 
1. El tribunal per a cada programa de doctorat i curs acadèmic estarà format per tres 
membres doctors, un dels quals, com a mínim, ha de ser catedràtic d’universitat, que 
actuaria de president si fos l’únic; un altre dels membres, també com a mínim, ha de 
ser de fora del departament o dels departaments que organitzen el programa de 
doctorat i pot ser d’una altra universitat o del CSIC. 
2. El departament o els departaments responsables del programa de doctorat són els 
que proposen el tribunal i els suplents, mitjançant un escrit normalitzat. Les propostes 
les ha d'aprovar la Comissió de Doctorat de la UAB. 
Es proposaran tants suplents, amb les mateixes característiques que els membres 
titulars, com opcions tingui el programa, i en funció del nombre d’estudiants que s'hi 
puguin presentar. 
3. El departament o els departaments responsables del programa de doctorat han de 
regular, per mitjà dels seus òrgans de govern col·legiats, el mecanisme de canvi de 
tribunal i d’intervenció dels membres suplents que, en tot cas, ha de respectar el que 
es preveu en aquest article. 
 
43. Calendari de convocatòries 
1. El departament o els departaments responsables d’un programa de doctorat 
decideixen el nombre de convocatòries del tribunal de suficiència investigadora. Si es 
preveu més d’una convocatòria, cal que es faci amb una periodicitat de temps 
raonable. En qualsevol cas, serà obligatòria una convocatòria de tancament de curs 
acadèmic durant el mes d’octubre o de novembre.  
2. La Comissió de Doctorat de la UAB aprovarà, juntament amb tota la proposta de 
cursos de doctorat, per a cada curs acadèmic, el calendari de convocatòries del 
tribunal de suficiència investigadora, les quals cal fer-les públiques perquè els 
estudiants i la comunitat universitària les coneguin. Si per algun motiu es vol 
convocar el tribunal de manera extraordinària, en data que no ha estat programada, 
cal que ho aprovi la Comissió de Doctorat.  
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44. Acte i criteris d'avaluació 
1. El departament o els departaments responsables d’un programa de doctorat han de 
decidir en què ha de consistir l’acte d’avaluació i els criteris a valorar per a jutjar els 
estudiants que s’hi presentin.  
El departament o els departaments responsables d'un programa de doctorat han de 
presentar a la Comissió de Doctorat de la UAB els criteris generals amb què es basarà 
l’acte d’avaluació del tribunal, els quals s'han de fer públics per tal que els doctorands 
els coneguin. 
2. El tribunal ha de valorar la maduresa intel·lectual i científica del doctorand per 
mitjà de la globalitat d’ensenyaments teòrics i d’investigació que hagi assolit en els 
dos períodes de què consten els estudis de doctorat, més que l’anàlisi dels 
coneixements d’un aspecte parcial o molt concret.  
El tribunal ha d'actuar en sessió plenària i en sessió pública, que s'ha d'anunciar amb 
l'antelació suficient, així com el lloc en el qual ha de tenir lloc la sessió.  
En funció amb el nombre i les característiques de les línies de recerca desenvolupades 
en el programa de doctorat, el tribunal pot demanar l’assessorament d’experts de les 
diferents àrees. 
 
45. Qualificacions 
1. L’acta de qualificació pot contenir dos conceptes: ha assolit o no ha assolit la 
suficiència investigadora.  
2. El tribunal elaborarà un informe per a cada un dels estudiants que no hagin assolit 
la suficiència investigadora, en què s'especificarà perquè no l’han superada i les 
indicacions de com haurien de superar-la en una pròxima convocatòria. Hauran de 
passar com a mínim sis mesos per a tornar-se a presentar davant del tribunal de 
suficiència investigadora. 
3. La suficiència investigadora es concedeix en una àrea de coneixement 
determinada, del departament o dels departaments responsables del programa de 
doctorat, i, per tant, el tribunal farà una acta en què s’especificarà l’assoliment o no 
de la suficiència investigadora, en la qual figuraran tots els doctorands avaluats, per a 
cadascuna de les àrees de coneixement en les quals s’ha obtingut la suficiència 
investigadora. Aquestes actes serviran per a l’obtenció del diploma d’estudis avançats 
acreditatiu dels estudis que s'han fet. 

3.1.- El tribunal de suficiència investigadora és el que determinarà quina àrea 
de coneixement se li atorga a qui superi la valoració del tribunal. 
3.2.- El catàleg d’àrees de coneixement que un Tribunal de Suficiència 
Investigadora podrà assignar a un alumne estarà compost per les àrees de 
coneixement de tots els professors que formin part de l’òrgan responsable del 
Programa de Doctorat. 
3.3.- Per a l’elecció de l’àrea de coneixement caldrà que el tribunal atengui a 
l’àmbit científic i de coneixement en que hagi vinculat el treball o treballs 
d’investigació fets per l’alumne/a. 
3.4.- Quan un Tribunal de Suficiència Investigadora consideri que, per motius 
científics o acadèmics, s’ha d’assignar una àrea de coneixement no 
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contemplada en el punt 3, haurà de comptar amb l’autorització, per escrit, del 
Departament on estigui assignada l’àrea de coneixement. L’autorització 
s’haurà de fer cada vegada que es necessiti i haurà de constar el nom de 
l’alumne/a. 

 
46. Qüestions administratives 
1. El departament haurà de presentar a l’EP, dos mesos abans de la realització de la 
prova, la composició del tribunal de suficiència investigadora, les dates concretes de 
la seva actuació i els criteris d’avaluació. 
2. La presentació a la suficiència investigadora comporta el pagament d’unes taxes 
administratives per a una sola convocatòria. Aquesta matrícula es farà a l’EP fins a 
vint dies abans de l’acta d’avaluació del tribunal. 
 
 
47. Tramitació i efectes del diploma d'estudis avançats (DEA) 
1. Els estudiants, una vegada superada la prova davant el tribunal, podran demanar el 
corresponent diploma d’estudis avançats a l’EP, que serà expedit amb el pagament 
previ de la taxa corresponent, segons el que s’especifiqui per a cada curs acadèmic en 
el Decret de preus públics per a l’ensenyament universitari.  
2. En el diploma s'ha de fer una referència expressa a la superació dels períodes de 
docència i d’investigació d’un programa de doctorat, s'hi ha de consignar el 
reconeixement de la suficiència investigadora en l’àrea de coneixement que 
correspongui i hi ha de constar una qualificació que reflecteixi la nota mitjana del 
període de docència i d’investigació. 
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Capítol V 
La tesi doctoral 

 
 
Secció primera. Disposicions generals 
 
48. L’obtenció del títol de doctor/doctora 
Els qui, havent obtingut la suficiència investigadora, aspirin a l’obtenció del títol de 
doctor o doctora hauran de presentar i obtenir l’aprovació de la corresponent tesi 
doctoral. 
La tesi doctoral consistirà en un treball original d’investigació sobre una matèria 
relacionada amb el camp científic, tècnic o artístic propi del programa de doctorat 
realitzat pel doctorand. 
 
49. La direcció de tesis doctorals 
Per a ser director o directora de tesis serà necessari estar en possessió del títol de 
doctor o doctora i tenir una vinculació permanent o temporal amb el departament que 
coordini el programa de doctorat. Qualsevol altre doctor o doctora podrà ser director 
o directora de tesis, amb l’acord previ de la Comissió de Doctorat. 
 
50. El projecte de tesi doctoral 
El doctorand o la doctorand presentarà, abans d’acabar el programa de doctorat, un 
projecte de tesi doctoral avalat pel director, la directora o els directors de la tesi. El 
departament decidirà sobre l’admissió d’aquest projecte. 
 
51. Llengua de presentació de la tesi doctoral 
La tesi haurà de ser presentada en castellà o català i en qualsevol altra llengua 
d’estudis reglats a la UAB. En cas que la tesi es presenti en una altra llengua, haurà 
de ser aprovada per la Comissió de Doctorat. 
 
 
52. L’autorització de la presentació de tesi doctoral 
Un cop finalitzada l’elaboració de la tesi doctoral, el director, la directora o els 
directors n’autoritzaran la presentació. Aquesta autorització haurà d’adjuntar-se a la 
tesi doctoral per a tramitar-la posteriorment.  
Quan el director o directora de la tesi no sigui un professor o una professora del 
departament que coordina el programa de doctorat al qual es correspon la tesi, el tutor 
o tutora ratificarà mitjançant un escrit raonat l’autorització del director o directora 
perquè la presenti. 
Els estudiants de la UAB que vulguin presentar la tesi i obtenir el títol de doctor o 
doctora en un departament diferent del que han cursat el programa de doctorat hauran 
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d’aportar l’acceptació per escrit del departament receptor i un document que justifiqui 
que el departament en el qual s’ha dut a terme n’està assabentat. 
 
53. La presentació de la tesi doctoral 
El termini mínim per a iniciar els tràmits de lectura de la tesi doctoral des de 
l’admissió del projecte de tesi doctoral pel departament, és a dir, la dita inscripció,  
serà d’un any. 
La tesi doctoral, amb la conformitat prèvia del departament responsable, es presentarà 
a la Comissió de Doctorat i aquesta ho comunicarà a tots els departaments de la seva 
universitat. 
En presentar la tesi doctoral, el doctorand o la doctorand n’haurà d’entregar dos 
exemplars a la Secretaria General, que quedaran en dipòsit, un a la Secretaria General  
i un altre en el departament responsable de la tesi. Qualsevol doctor podrà examinar-
los i, si li sembla pertinent, dirigir per escrit a la Comissió de Doctorat les 
consideracions que estimi oportú formular. 
Quan la naturalesa del treball de tesi doctoral no permeti la seva reproducció, el 
requisit de l’entrega d’exemplars al qual es refereix el paràgraf anterior quedarà 
complet amb el dipòsit de l’original a la Secretaria General de la Universitat. 
 
54. Els terminis de presentació de la tesi doctoral 
La presentació de la tesi doctoral ha de respectar el calendari següent, tenint en 
compte que la normativa aplicable és la vigent en el moment que el doctorand 
s'inscriu i comença el programa de doctorat. Si l'estudiant demana el trasllat des d'una 
altra universitat a la UAB, el termini es regirà per l'any d'acceptació. 
 
Curs d'inici del 
programa de doctorat

Normativa aplicable Procediment

Cursos monogràfics 
cursats fins a l'any 
acadèmic 1985-86

Caducat  

1986-87 
1987-88 
1988-89

Reial decret 185/85, 
de 23 de gener, que 
regula el tercer cicle 
d'estudis 
universitaris, 
l’obtenció i l’expedició 
del títol de doctor i 
altres estudis 
postgraduats (article 
7.5).

Termini de 5 anys a partir 
del primer que s'incorpora 
en el programa de 
doctorat. 
 
Quan s'esgota aquest 
termini, el doctorand ha 
de demanar la pròrroga a 
la Comissió de Doctorat i 
a partir d’aquest moment 
ja no hi ha termini màxim 
per a la presentació de la 
tesi. 
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1989-90 
1990-91 
1991-92 
1992-93 
1993-94 
1994-95 
1995-96

Acord de la Junta de 
Govern de 13 de juliol 
de 1990 
 
Comissió de Doctorat 
de 29 d'octubre de 
1990 (Acta núm. 51)

Termini de 5 anys a partir 
de la data d'inscripció del 
projecte de tesi en el 
departament. 
 
Quan s'esgota aquest 
termini, el doctorand ha 
de demanar la pròrroga a 
la Comissió de Doctorat i 
a partir d’aquest moment 
ja no hi ha termini màxim 
per a la presentació de la 
tesi.

1996-97 
1997-98 
1998-99

Acord de la Junta de 
Govern del 14 de 
desembre de 1995

Termini de 7 anys, a partir 
de l'any d'inici del 
doctorat. 
 
Quan s'esgota aquest 
termini, el doctorand ha 
de demanar la pròrroga a 
la Comissió de Doctorat i 
a partir d’aquest moment 
ja no hi ha termini màxim 
per a la presentació de la 
tesi.

A partir del 1999/2000 Reial decret 778/98 No s'estableix cap termini 
màxim.

  
 
55. L’admissió a tràmit de lectura de la tesi doctoral 
Transcorregut el temps de dipòsit, la Comissió de Doctorat, a la vista dels escrits 
rebuts i amb la consulta prèvia al departament i als especialistes que estimi oportuns, 
decidirà si admet la tesi a tràmit o si procedeix a retirar-la. 
Admesa a tràmit la tesi, el director o la directora del departament corresponent 
sol·licitarà de la Comissió de Doctorat, un cop escoltat el director o la directora de la 
tesi, la designació del tribunal que ha de jutjar-la. 
 
 
56. La designació del tribunal de lectura de tesi doctoral 
1. La Comissió de Doctorat designarà el tribunal encarregat de jutjar la tesi doctoral, 
d’entre deu especialistes en la matèria de la qual tracta la tesi o d’una altra d’afí, 
proposats pel departament corresponent, un cop escoltats el director o la directora de 
la tesi i els especialistes que aquesta comissió estimi oportú de consultar. A la 
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proposta del departament s’hi adjuntarà un informe raonat sobre la idoneïtat de tots i 
cadascun dels membres proposats per constituir el tribunal. 
2. El tribunal estarà constituït per cinc membres titulars i dos de suplents, tots ells 
doctors, espanyols o estrangers, vinculats a la universitat o a organismes 
d’ensenyament superior o d’investigació. D’aquests, no hi podrà haver més de dos 
membres del mateix departament, ni més de tres de la mateixa universitat. 
3. Els professors que pertanyen a cossos docents universitaris podran formar part dels 
tribunals de tesis doctorals, malgrat que es trobin en qualsevol de les modalitats de 
situació d’excedència i jubilació. 
En cap cas no podran formar part del tribunal el director o la directora de la tesi ni el 
tutor o la tutora, tret dels casos de tesis presentades en programes de doctorat conjunt 
amb universitats estrangeres, d’acord amb els corresponents convenis. 
 
57. La lectura de la tesi doctoral 
1. Un cop designat i constituït el tribunal a què es refereix l’article anterior, la 
Comissió de Doctorat fixarà un termini perquè el doctorand o la doctorand faci 
arribar als membres del tribunal, juntament amb el seu curriculum vitae, la tesi que 
haurà de ser jutjada. 
A partir d’aquest moment, els membres del tribunal disposaran d’un mes per a enviar 
a la Comissió de Doctorat un informe individual i raonat en el qual es valori la tesi i 
s’aprovi o es desaprovi. Un cop examinats els informes, la Comissió de Doctorat 
disposarà si procedeix o no a la defensa pública o, si s’escau, a la interrupció de la 
seva tramitació, i haurà de trametre al doctorand o a la doctorand les observacions 
que estimi pertinents sobre aquesta. 
La Comissió de Doctorat podrà cridar el director o la directora de la tesi doctoral, 
abans de decidir sobre el tràmit a què es refereix l’apartat anterior, per tal d’obtenir la 
informació que es consideri oportuna per a fonamentar la decisió. 
2. Un cop denegada la realització del tràmit de defensa de la tesi doctoral per la 
Comissió de Doctorat, o després de la seva defensa, el doctorand o la doctorand 
podrà sol·licitar un certificat literal dels informes als quals es refereix l’apartat 1 
d’aquest article. 
 
58. La defensa de la tesi doctoral 
1. La defensa de la tesi doctoral consistirà en l’exposició per part del doctorand o de 
la doctorand de la tasca preparatòria realitzada, del contingut de la tesi i de les 
conclusions, fent especial menció de les seves aportacions originals. 
Els membres del tribunal hauran d’expressar la seva opinió sobre la tesi presentada i 
podran formular les qüestions i les objeccions que considerin oportunes, a les quals el 
doctorand o la doctorand haurà de contestar. 
Els doctors presents en l’acte públic també podran formular qüestions i objeccions, i 
el doctorand o la doctorand haurà de respondre, tot això en el moment i en la forma 
que assenyali el president o la presidenta del tribunal. 
2. Finalitzada la defensa de la tesi, el tribunal atorgarà la qualificació de “no apte”, 
“aprovat”, “notable” o “excel·lent”, prèvia votació en sessió secreta.  
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Segons el parer del tribunal, i havent obtingut un mínim de quatre vots dels seus 
membres, podrà atorgar-se a la tesi, per la seva excel·lència, la qualificació 
d’“excel·lent cum laude”. 
En qualsevol cas, la qualificació que procedeixi es farà constar en l’anvers del 
corresponent títol de doctor o doctora. 
 
59. Arxiu de tesis doctorals 
Un cop aprovada la tesi, el departament en remetrà un exemplar a la Comissió de 
Doctorat de la Universitat, a efectes d’arxiu i de documentació. La Comissió de 
Doctorat remetrà al Consejo de Universidades, al Ministeri d’Educación, Cultura i 
Esport i a la Generalitat de Catalunya la corresponent fitxa de tesi. 
 
 
Secció segona. Les tesis codirigides (cotutela de tesis) 
 
60. La codirecció de tesis doctorals 
1. La UAB podrà formalitzar convenis amb universitats estrangeres per a la 
codirecció de tesis doctorals. En aquest cas, els candidats a doctorat faran els seus 
treballs sota el control i la responsabilitat d’un director o directora de tesi en cadascun 
dels centres. 
2. Les competències atribuïdes al director o directora de tesi, segons la normativa 
aplicable a cadascuna de les universitats, seran exercides conjuntament pels dos 
directors de tesi. 
3. El temps de preparació de la tesi es repartirà entre els dos centres. 
 
 
 
61. La presentació i la defensa de les tesis en règim de codirecció 
1. La tesi presentada en règim de codirecció ha d’estar redactada en una de les 
llengües acceptades per una de les universitats a les quals està vinculada, i ha d’anar 
acompanyada d’un resum en la llengua pròpia de l’altra universitat. 
2. La defensa de la tesi en règim de codirecció s’ha de fer en una de les llengües 
acceptades per una de les universitats i ha d’anar acompanyada d’un resum de 
l’exposició oral en l’altra llengua acceptada. 
 
62. La inscripció de les tesis en règim de codirecció 
La tesi s’inscriurà com a mínim a la UAB.  
La UAB exigirà el pagament de les taxes de tutoria de tesi.  
Els drets corresponents a la defensa de la tesi, només s’abonaran a la universitat on es 
realitzi la defensa. 
 
63. El tribunal de defensa de la tesi en règim de codirecció 
El tribunal de defensa de la tesi estarà compost per sis membres, dos de proposats per 
la UAB, dos de proposats per l’altra universitat i els dos directors de la tesi. 
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64. Protecció del tema de la tesi. Publicació, explotació i protecció dels resultats. 
La protecció del tema de la tesi i la publicació, l’explotació i la protecció dels 
resultats de la recerca de caràcter comú als dos departaments on està radicat el 
doctorand han d’ésser garantits de conformitat amb les disposicions específiques de 
cada país. 
 
65. L’obtenció del títol de doctor o doctora 
1. Les dues universitats es comprometran per conveni, sobre la base d’una única 
defensa de tesi doctoral, a lliurar el títol de doctor o doctora corresponent, amb el 
pagament previ dels drets d’expedició. 
2. Per a obtenir el títol de doctor o doctora, s’hauran de complir els requisits que 
cadascuna de les universitats exigeix per a la presentació de la tesi doctoral, d’acord 
amb la legislació vigent. Amb aquesta finalitat, el doctorand o la doctorand que hagi 
fet el programa de doctorat a l’altra universitat haurà d’obtenir prèviament 
l’adaptació  al  programa de doctorat de la UAB, i superar la suficiència 
investigadora. 
 
 
Secció tercera. La presentació de tesis doctorals com a compendi de publicacions 
 
Article 66 Requisits de les publicacions 
 
1. Els articles, els capítols de llibre, el llibre o els llibres que conformin la tesi 
doctoral no es podran presentar a més d’una tesi. 
2. Els treballs han de ser acceptats per a la publicació amb posterioritat a l’inici dels 
estudis de doctorat. 
3. En els treballs la data de publicació dels quals sigui posterior a l’1 de setembre de 
2002 ha de constar l’afiliació del/de la doctorand a la UAB.  
4. En els treballs la data de publicació dels quals sigui posterior al 17 de desembre de 
2003 ha de constar l’afiliació del doctorand, d’acord amb la guia d’estil, a un centre o 
departament de la UAB, a un centre docent hospitalari de la UAB, a l’Esfera UAB o 
a un programa de doctorat de la UAB. 
 
Article 67. Requisits per a l’acceptació de la presentació de tesis doctoral com a 
compendi de publicacions 
 
1. Per a la presentació de tesis doctorals com a compendi de publicacions el/la 
doctorand presentarà una sol·licitud a la Comissió de Doctorat, a la qual adjuntarà la 
documentació següent: 
 

a) Informe del director de la tesi on s’indiqui la idoneïtat de la presentació de la 
tesi per compendi, així com les aportacions que fa la tesi, l’obertura de noves 
vies de treball i la importància i l’aplicabilitat dels resultats 
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b) Còpia dels articles, dels capítols de llibre, del llibre o dels llibres que 

conformaran la tesi doctoral 
c) Acceptació per escrit dels coautors que el/la doctorand presenti el treball com a 

tesi 
d) Renúncia dels coautors no doctors dels treballs a presentar-los com a part 

d’una altra tesi doctoral 
 

2. La Comissió de Doctorat estudiarà la documentació aportada pel doctorand i la 
concurrència dels requisits, i decidirà sobre si procedeix la presentació de la tesi 
doctoral amb aquest format. 
3. En els casos no contemplats en els supòsits regulats, el director o tutor de la tesi 
doctoral haurà d’emetre un informe dirigit a la Comissió de Doctorat, on justifiqui la 
presentació de la tesi com a compendi de publicacions. 
4. En dipositar la tesi per al seu tràmit de lectura, es podran afegir nous treballs al 
compendi sempre que reuneixin els requisits dels ja presentats. 
 
 
Article 68 El format de la tesi doctoral 
 
Les tesis doctorals presentades com a compendi de publicacions hauran de contenir 
els apartats següents: 

a) Una introducció en la qual es presentin els treballs i es justifiqui la unitat 
temàtica de la tesi 

b) Un resum global dels resultats i la discussió d’aquest resultats 
c) Les conclusions finals 
d) Una còpia dels treballs ja publicats i admesos per la Comissió de Doctorat per 

a formar part de la tesi 
 
Article 69. El procediment d’elaboració i defensa de la tesi doctoral 
 
Els requisits de direcció, d’admissió, d’elaboració, de nomenament de tribunals i de 
defensa de la tesi per a aquesta modalitat de presentació són els mateixos que estan 
establerts amb caràcter general. Cap dels coautors dels treballs que es presenten podrà 
formar part del tribunal de defensa de la tesi doctoral. 
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Capítol VI 
El títol de doctor o doctora 

 
70. Expedició del títol de doctor o doctora 
1. Els títols de doctor o doctora seran expedits en nom del Rei pel rector de la 
Universitat en què ha estat aprovada la tesi doctoral. 
2. El títol de doctor o doctora inclourà la menció “doctor o doctora per la Universitat 
de”, seguida de la referència a la universitat en la qual va ser aprovada la tesi 
doctoral. 
3. En aquest títol, hi figurarà la denominació del títol previ de llicenciat o llicenciada, 
arquitecte, enginyer, o equivalents o homologats a aquests, del qual estigui en 
possessió la persona interessada per a accedir als estudis de doctorat, així com la 
universitat, el lloc i la data d’expedició d’aquest títol. També figurarà el programa de 
doctorat i la denominació del departament que n’és responsable. 
 
71. Efectes del títol de doctor o doctora i del certificat supletori 
1. El títol de doctor o doctora té caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, i 
també té efectes acadèmics plens i habilita per a la docència i la investigació, d’acord 
amb  el que s’estableix en les disposicions legals. 
2. Mentre no es produeixi l’expedició efectiva i el lliurament a la persona interessada 
del títol sol·licitat, aquesta tindrà dret, des del moment d’abonar els drets d’expedició 
del títol, que se li expedeixi un certificat en què s’estableixi que el títol sol·licitat es 
troba en tràmit d’expedició. 
El certificat supletori del títol, que serà sol·licitat a l’oficina responsable del 
corresponent registre universitari de títols, tindrà el mateix valor que el títol sol·licitat 
a efectes d’exercici dels drets inherents a aquest títol. 
En els certificats supletoris del títol, l’oficina esmentada acreditarà el títol que es 
troba en tramitació a favor de la persona interessada, així com les possibles 
limitacions que per a l’exercici dels drets que se’n deriven pugui tenir la persona 
interessada per causa de la seva nacionalitat o altres causes legalment establertes. 
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Capítol VII 
La menció de “doctor europeu” 

 
72. Requisits per a l’obtenció de la menció de “doctor europeu” 
La menció de “doctor europeu” serà concedida a les tesis doctorals l'elaboració i la 
defensa de les quals compleixin els requisits següents: 
a) L'autorització i la defensa de la tesi ha d'anar precedida dels informes favorables 

de dos doctors d'institucions d'ensenyament superior d'altres dos estats de la Unió 
Europea com a mínim. Cap d'aquests doctors no pot ser el director de la tesi. Els 
informes presentats han de ser raonats i han de pronunciar-se sobre la qualitat 
científica del treball d'investigació de la tesi doctoral. 

b) Almenys un membre del tribunal que jutja la tesi ha de pertànyer a una institució 
d'ensenyament superior o a un institut d'investigació d'un altre Estat membre de la 
Unió Europea, sense que existeixi cap coincidència amb els professors que han fet 
l'informe previ que preveu el punt anterior. 

c) Una part de la defensa de la tesi doctoral s'ha de dur a terme en la llengua oficial 
d'un altre país de la Unió Europea. Cal vetllar perquè almenys una part important 
del tribunal que jutja la tesi tingui la competència lingüística adequada. 

d) El doctorand ha d'acreditar que per a la realització de la seva tesi ha fet una estada 
d'almenys tres mesos en un altre país de la Unió Europea, i que ha dut a terme 
activitats relacionades amb el contingut científic de la tesi doctoral, amb 
posterioritat a l’inici del doctorat. Haurà d’aportar certificat de l’estada a 
l’estranger i certificació de l’estada per part del director de la tesi. 

 
 
73. Tramitació acadèmicoadministrativa de la menció 
1. Els estudiants de tercer cicle interessats a obtenir l'acreditació de la menció de 
"doctor europeu" hauran d’informar de la seva intenció de sol·licitar la menció en el 
moment de fer el dipòsit i de presentar, després de la defensa de la tesi, a l'EP la 
documentació següent: 
a) La sol·licitud de menció, que ha de formular-se en un imprès normalitzat, per tal 

de ser admesa a tràmit. 
b) Els informes favorables que estableix l'article 72.a). 
c) Un certificat de l'estada, expedit pel director o el responsable del centre del país 

europeu on s'hagi fet aquesta estada, en el qual figuri el compliment dels requisits 
que s’estableixen en l'article 72.d).ç 

d) L’acta addicional on el secretari del tribunal doni fe que es compleix el requisit c) 
de l'article 72. 

2. La Comissió de Doctorat avaluarà aquesta documentació i podrà sol·licitar els 
informes complementaris que consideri convenient. Si la Comissió de Doctorat en fa 
una avaluació favorable autoritzarà la concessió de la Menció de Doctor Europeu. 
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3. En cas que hi hagi despeses extraordinàries derivades de la implementació 
d'aquesta menció, seran a càrrec del departament responsable de la realització de la 
tesi. 
 
74. Acreditació 
La concessió de la menció de "doctor europeu" donarà dret a l'expedició d'un diploma 
acreditatiu d'aquesta condició. 
L'expedient de lectura d'una tesi que pot portar a l'acreditació de "doctor europeu" 
inclourà una acta addicional, que ha de ser complimentada pel tribunal. 
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Capítol VIII 
Els premis extraordinaris de doctorat 

 
75. Concessió de premis extraordinaris de doctorat 
1. L’adjudicació dels premis es farà per cada curs acadèmic. S’hi podran considerar 
totes les tesis qualificades amb un “apte cum laude” o un “excel·lent cum laude” 
sense necessitat que el doctorat o la doctorada ho sol·liciti. 
2. Els premis extraordinaris es concediran per departaments o per programes de 
doctorat, segons el que determinin en cada cas les comissions executives o els òrgans 
decisoris equivalents dels departaments implicats. 
3. Cada òrgan responsable o programa podrà atorgar un número de premis que 
dependrà del nombre de tesis, segons el següent barem, sense poder-se acumular cap 
tesi per al curs acadèmic següent: 
Tesis     1-5  6-10  11-15  16-20  ...... 
Premis   1      2         3         4       ...... 
4. En programes interuniversitaris, la concessió de premis extraordinaris estarà 
lligada a la universitat en la qual s'hagi defensat la tesi. 
 
 
76. Tribunals 
1. Els tribunals encarregats d’adjudicar els premis seran nomenats per la Comissió de 
Doctorat, sobre una proposta feta per la Comissió Executiva del Departament o qui 
tingui delegada aquesta competència. La proposta ha de tenir el doble de membres 
dels necessaris per a formar el tribunal. Els tribunals estaran formats per tres 
professors d’universitat que siguin doctors i que pertanyin als departaments 
responsables del programa. Quan un programa tingui més d’un òrgan responsable, els 
tribunals es nomenaran en funció del número d’òrgans responsables segons la següent 
distribució: 
a) Quan siguin dos, el tribunal estarà format per un professor nomenat per cada 

departament i el tercer membre serà alternatiu. 
b) Quan siguin tres, el tribunal estarà format per un membre nomenat per cada 

departament. 
c) Quan siguin quatre o més, el tribunal estarà format per un professor nomenat per 

cada departament i, com que hi ha més departaments que membres, s'establirà un 
torn rotatori. 

2. Els departaments hauran de fer públics el procediment i els criteris pels quals es 
regirà la concessió del premi extraordinari. 
3. El tribunal nomenat per a avaluar les tesis formularà la seva proposta després d'un 
examen comparatiu i minuciós de les diferents tesis presentades, sense que pugui 
acordar que es facin proves o exercicis especials. El tribunal farà la seva proposta 
raonada de concessió del premi extraordinari i la lliurarà a la Comissió de Doctorat. 
Els premis podran quedar deserts. 
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4. La Comissió de Doctorat considerarà les propostes del premi extraordinari de cada 
tribunal i per delegació del Consell de Govern farà l’aprovació definitiva. 
 
77. Aplicació de la normativa 
Queda sense contingut. 
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Capítol IX 
El còmput de la direcció de tesis i treballs de recerca en la càrrega 

docent del professorat 
 
 

78. Comptabilització de la càrrega docent del professorat 
1. La dedicació docent del professorat dels cossos docents universitaris amb 
dedicació a temps complet (CU, TU, CEU i TEU) i del professorat associat 
permanent, també amb dedicació a temps complet, inclourà pel que fa al barem de 6-
8 hores/setmana (180-240 hores/any): 
a) La docència impartida en les titulacions de cicles curt i llarg, que mai no serà 

inferior al 50% de la dedicació docent total del professor o la professora.  
b) La docència impartida en els programes de doctorat.  
c) L’activitat docent desenvolupada en la direcció de tesis i de treballs de recerca que 

pertanyin a programes de doctorat. 
2. En el cas que l’aplicació del que es disposa en l’apartat 1 impedeixi el professor o 
la professora gaudir del ple reconeixement docent de la seva dedicació al doctorat, els 
crèdits del tercer cicle que no pugin ser absorbits en el curs afectat es podran utilitzar 
per als cursos següents. 
 
79. Assignació de crèdits per a la direcció de tesis i de treballs de recerca 
1. L’equivalència direcció de tesis/dedicació docent s’estableix en 3 crèdits (30 hores 
de docència) per tesi dirigida a la UAB i aprovada pel tribunal corresponent. En casos 
excepcionals, la Comissió de Professorat podrà acordar la inclusió de la direcció de 
tesis fora de la UAB en la càrrega docent. 
2. L’equivalència direcció de treballs de recerca/dedicació docent s’estableix en 1 
crèdit (10 hores de docència) per treball dirigit i aprovat pel tribunal corresponent, 
sempre que es tracti de treballs que superin els 6 crèdits i siguin defensats 
públicament davant de tribunal. 
3. Tot i que es reconeix la importància del paper del tutor o de la tutora en les 
direccions de les tesis, no s’estableix cap equivalència en hores docents per la tasca 
desenvolupada. 
 
80. Procediment per al reconeixement dels crèdits 
Per a l’elaboració dels plans docents de cada curs (curs “n”), es computaran les tesis i 
els treballs de recerca presentats i aprovats pels tribunals corresponents, entre el 15 de 
febrer del curs “n-2” i el 15 de febrer del curs “n-1”. 

 
81. Utilització dels crèdits 
1. El Vicerectorat de Professorat comunicarà als professors corresponents el nombre 
de crèdits de què disposa cadascun per al curs següent. 
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2. Els professors hauran de fer saber al Vicerectorat de Professorat si volen utilitzar 
els crèdits disponibles o si prefereixen acumular-los per al curs posterior. En cas que 
el professor o la professora no hagi manifestat la seva preferència en el termini 
establert, s’entén que els crèdits es comptabilitzaran en el curs immediatament 
posterior. 
3. El Vicerectorat de Professorat comunicarà als departaments corresponents el 
nombre de crèdits de què disposa cadascun dels professors perquè ho tingui en 
compte en l’adjudicació de la càrrega docent. 
 
82. Assignació de docència atenent la mitjana del departament 
1. El professor o la professora podrà exigir al seu departament que l’assignació de la 
seva docència (titulacions + doctorat + direcció de tesis i de treballs) s’estableixi 
segons la mitjana de la dedicació docent del departament en el curs anterior, sense 
que en cap cas no pugui ser inferior a 6 hores a la setmana. 
2. En el cas que aquesta clàusula impedeixi el professor o la professora gaudir del ple 
reconeixement docent de la seva dedicació al doctorat, els crèdits del tercer cicle que 
no puguin ser absorbits en el curs afectat es podran utilitzar per als següents. 
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Capítol X 
Convalidació, adaptació i equiparació d’estudis de doctorat 

 
Secció primera. Correspondència entre diferents programes de doctorat 
 
83. Equiparacions entre programes de doctorat de la UAB 
1. Els estudiants que hagin iniciat els estudis de doctorat en un programa de la UAB 
podran equiparar una part o la totalitat dels crèdits superats per un nombre igual de 
crèdits d’un altre programa de doctorat. Aquesta equiparació sempre s'ha de fer: 
a) a proposta raonada del coordinador o la coordinadora del programa,  
b) amb el vist-i-plau del director o la directora del departament,  
c) amb l'aprovació de la Comissió de Doctorat. 
2. Els estudiants que obtinguin el certificat que acrediti haver superat el període de 
docència d'un programa de doctorat podran equiparar aquest període amb el d'un altre 
programa de doctorat, i incorporar-s'hi, si s’esdevé el següent: 
a) l'acceptació prèvia del coordinador o la coordinadora del programa de doctorat al 
qual es vol incorporar,   
b) el vist-i-plau del director o la directora del departament responsable d'aquest 
programa, 
c) l’aprovació de la Comissió de Doctorat 
3. Els estudiants d'aquesta universitat que acreditin haver superat la suficiència 
investigadora podran fer la seva tesi en un altre departament, amb els requisits 
següents: 
a) Proposta del coordinador o la coordinadora del programa de doctorat al qual vol 
acollir-se.  
b) Informe favorable del director o la directora del departament responsable d'aquest 
programa.    
c) assabentat del departament d'origen, en el qual ha cursat els estudis de doctorat. 
d) Aprovació de la Comissió de Doctorat. 
4. Quan un programa de doctorat s’hagi extingit, el coordinador haurà de fer la 
proposta d’equiparació al nou programa de doctorat, si escau.  
S’equiparan les assignatures cursades per l’estudiant, es reconeixeran amb els 
mateixos codis i la mateixa tipologia en els plans nous. Si el total de crèdits 
equiparats al nou programa de doctorat, no és el mínim que necessita en el nou, el 
doctorand haurà de cursar la diferència de crèdits per tal de completar els crèdits del 
nou programa.  
Si el nombre de crèdits superats en el programa antic, supera el mínim de crèdits del 
nou programa, s’equiparan aquelles assignatures amb millor qualificació. 

- Les assignatures NO SUPERADES en el pla extingit, no es comptabilitzaran ni 
a efectes acadèmics ni econòmics. No s’equipararan.  

- El treball de recerca “no presentat”, no es comptabilitzarà ni a efectes 
acadèmics ni econòmics.  No s’equipararà. 
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No caldrà passar la sol·licitud a la Comissió de Doctorat. Ara bé, els temes no 
previstos en aquesta normativa, es plantejaran a la Comissió de Doctorat per tal de 
resoldre’ls. 
L’equiparació no donarà dret a l’obtenció de títols propis. Tots els alumnes hauran de 
sol·licitar l’equiparació per extinció del pla i fer la tutoria corresponent.  Ho hauran 
de fer amb el vistiplau del coordinador del programa de doctorat al qual es volen 
matricular. 
El coordinador no haurà de fer proposta, atès que es resoldrà amb les directrius 
indicades en aquest document. 
 
84. Adaptació d’un doctorat d'una universitat espanyola a un doctorat de la 
UAB 
1. A proposta raonada del coordinador o la coordinadora del programa, amb el vist-i-
plau del director o la directora del departament i amb l'aprovació de la Comissió de 
Doctorat, els estudiants d'altres universitats espanyoles poden optar al següent: 
a) Adaptar una part o la totalitat dels crèdits superats en un programa de doctorat per 

un nombre igual de crèdits d'un programa de doctorat de la UAB. 
b) Incorporar-se a un programa de doctorat de la UAB quan hagin obtingut el 

certificat que acrediti haver superat el període de docència. En aquest cas, se’ls 
adaptarà el període de docència. 

c) Fer la seva tesi a la UAB quan hagin obtingut en una altra universitat el diploma  
que acrediti haver superat la suficiència investigadora. 

d) Continuar a la UAB la tesi doctoral que hagi iniciat en una altra universitat. 
2.  En tots els casos, caldrà formalitzar el trasllat d'expedient acadèmic. 
 
Caldrà aportar la corresponent certificació acadèmica oficial en la que s’indiqui els 
estudis i cursos realitzats (inclòs el treball d’investigació), la qualificació, els crèdits i 
les hores de docència. Si es vol adaptar un treball de recerca, caldrà aportar-ne una 
còpia del mateix. 
 
 
85. Adaptació d'un doctorat d'una universitat estrangera a un doctorat de la 
UAB 
1. A proposta raonada del coordinador o la coordinadora del programa, amb el vist-i-
plau de l'executiva del departament i amb l'aprovació de la Comissió de Doctorat, els 
estudiants que hagin cursat un programa de doctorat en una universitat estrangera 
poden adaptar els crèdits superats. 
2. A proposta del coordinador o la coordinadora del programa, amb el vist-i-plau de 
l'executiva del departament i amb l'aprovació de la Comissió de Doctorat, els 
estudiants que hagin completat tots els requisits per a presentar una tesi en una 
universitat estrangera:  
a) Podran adaptar tot el seu programa de doctorat, però hauran de superar la 

suficiència investigadora. 
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b) En els casos de convenis de cotutela, els estudiants hauran d'adaptar tot el seu 

programa de doctorat al del departament on es llegirà la tesi, i superar la 
suficiència investigadora. 

 
Caldrà aportar la corresponent certificació acadèmica oficial en la que s’indiqui els 
estudis i cursos realitzats (inclòs el treball d’investigació), la qualificació, els crèdits i 
les hores de docència. Si es vol adaptar un treball de recerca, caldrà aportar-ne una 
còpia del mateix. 
 
 
86. Efectes de l’equiparació i/o adaptació 
L’equiparació i/o adaptació del període de docència complet d’un programa de 
doctorat no permetrà l’obtenció del títol de DESE d’aquest programa de doctorat en 
el cas que es prevegi. L’equiparació i/o adaptació del període de recerca complet d’un 
programa de doctorat no permetrà l’obtenció del títol de Màster d’aquest programa de 
doctorat, en el cas que sigui previst. Per a obtenir el Màster, caldrà haver defensat 
com a mínim un treball de recerca de 6 crèdits a la UAB. 
 
  
Secció segona. Correspondència entre estudis d'un màster o postgrau 
universitari o d'una institució de prestigi reconegut i estudis de doctorat  
 
87. Adaptació de crèdits de màster a crèdits de doctorat 
1. A proposta del coordinador o la coordinadora d'un programa de doctorat i amb el 
vist-i-plau del director o la directora del departament, la Comissió de Doctorat podrà 
adaptar crèdits obtinguts en assignatures d'un màster universitari o d'una institució de 
prestigi reconegut a crèdits del període de docència d'un programa de doctorat. 
2 Els treballs d'investigació que s'hagin presentat i superat en un màster universitari o 
en una institució de prestigi reconegut podran ser adaptats a un nombre igual de 
crèdits del període d'investigació d'un programa de doctorat (sempre que no 
incompleixi els requisits del període d'investigació d'aquest programa de doctorat). 
L'adaptació l'aprovarà la Comissió de Doctorat, a proposta raonada del coordinador o 
la coordinadora del programa i amb el vist-i-plau del director o la directora del 
departament.  
 
Caldrà aportar la corresponent certificació acadèmica oficial en la que s’indiqui els 
estudis i cursos realitzats (inclòs el treball d’investigació), la qualificació, els crèdits i 
les hores de docència. Si es vol adaptar un treball de recerca, caldrà aportar-ne una 
còpia del mateix. 
 
 
88. Adaptació d'estudis de màster a  estudis de doctorat 
1. Un estudiant o estudianta que hagi completat els estudis d'un màster organitzat per 
una altra universitat o per una institució de prestigi reconegut podrà adaptar aquests 
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estudis al període de docència, o al període de docència més el d'investigació d'un 
programa de doctorat de la UAB, a proposta del coordinador o la coordinadora del 
programa de doctorat, amb l'informe previ favorable de l'executiva del departament 
responsable del programa i la posterior aprovació de la Comissió de Doctorat.  
2. En cas d'adaptació del període de docència, haurà de fer el període d'investigació i 
la suficiència investigadora abans de començar la tesi, mentre que en cas d'adaptació 
dels períodes de docència i d'investigació, haurà de superar la suficiència 
investigadora. 
 
Caldrà aportar la corresponent certificació acadèmica oficial en la que s’indiqui els 
estudis i cursos realitzats (inclòs el treball d’investigació), la qualificació, els crèdits i 
les hores de docència. Si es vol adaptar un treball de recerca, caldrà aportar-ne una 
còpia del mateix. 
 
 
89. Adaptació  d’un màster de la UAB a un doctorat de la UAB 
Un màster de la UAB podrà adaptar-se a un programa de doctorat si es dóna la 
coincidència de l'estructura acadèmica i una correspondència de continguts, sempre 
que ho aprovi la Comissió de Doctorat a proposta del Consell de Departament. En cas 
favorable, els estudiants beneficiats de l’adaptació hauran de superar la suficiència 
investigadora. 
 
Caldrà aportar la corresponent certificació acadèmica oficial en la que s’indiqui els 
estudis i cursos realitzats (inclòs el treball d’investigació), la qualificació, els crèdits i 
les hores de docència. Si es vol adaptar un treball de recerca, caldrà aportar-ne una 
còpia del mateix. 
 
 
90. Els efectes de l’adaptació 
L’equiparació i/o adaptació del període de docència complet d’un programa de 
doctorat no permetrà l’obtenció del títol de DESE d’aquest programa de doctorat en 
el cas que es prevegi. L’equiparació i/o adaptació del període de recerca complet d’un 
programa de doctorat no permetrà l’obtenció del títol de màster d’aquest programa de 
doctorat, en el cas que sigui previst. Per a obtenir el Màster, caldrà haver defensat 
com a mínim un treball de recerca de 6 crèdits a la UAB. 
 
91. Convalidació dels estudis de postgrau 
Els estudis de postgrau que no formen part d'un programa de doctorat o d'un màster 
es podran convalidar per 5 crèdits complementaris d'un programa de doctorat, amb el 
vist-i-plau del coordinador del programa i l'aprovació de la Comissió de Doctorat. 
L'estudiant o estudianta haurà d'aportar un certificat en què s'acreditin les hores de 
docència i que estigui signat pel secretari o la secretària de l'entitat organitzadora de 
l'acció formativa. En cas que consti una nota es mantindrà la qualificació. 
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Capítol XI 

Custòdia i revisió de proves (adaptació als estudis de doctorat) 
(Aprovada per la Comissió de Doctorat el 27-10-2005 basant-se en una normativa aprovada per la 

Comissió d’Ordenació Acadèmica de la UAB el 28-6-1993) 
  

L’avaluació és el conjunt de proves que, de manera continuada, es fan al llarg del 
curs per a una formació millor de l’alumnat. L’alumnat té dret a conèixer el sistema 
d'avaluació de cada assignatura al començament del curs. Els programes de les 
assignatures contindran els sistemes d’avaluació i s’hi indicaran les proves que 
s’hauran de fer.  
Les avaluacions poden ser parcials, quan només informin respecte del coneixement 
d'una o diverses parts d'una assignatura, o finals, quan la seva finalitat és constatar el 
coneixement total de l'assignatura. Les avaluacions es reflecteixen mitjançant les 
notes.  
L'avaluació final serà la que figurarà a l'acta corresponent i s'anotarà a l'expedient 
acadèmic personal de l'alumnat.  
Els mitjans habituals per a l'avaluació són les proves escrites i els treballs o les 
pràctiques realitzades durant el curs.  
 
 
92. Custòdia de les proves. 
 
1. Un cop duta a terme l'avaluació final d'una assignatura, l'examen o les proves 
corresponents hauran d'estar en custòdia del professorat als departaments, unitats de 
coneixement o àrees responsables, fins a la convocatòria següent dins el mateix curs 
acadèmic. I, en tot cas, fins a tres mesos després de l'última convocatòria en què hagi 
participat l'alumne aquell curs. A partir d'aquest termini les proves es podran destruir.  

 
2. El que s'estableix en el punt anterior no s'aplicarà en els casos en què s'hagi iniciat 
un dels procediments de revisió de les proves, previstos al capítol II d'aquesta 
normativa.  
 
 
93. Revisió de les qualificacions definitives.  
 
1. Revisió ordinària. Un cop realitzada una avaluació final, el professorat de 
l'assignatura farà públiques les notes i el termini de la revisió ordinària. Aquest 
termini haurà de començar, com a mínim, 24 hores després de la publicació de les 
notes o el mateix dia, si s'ha anunciat públicament amb anterioritat.  
 
2. Revisió extraordinària. En cas de disconformitat amb la revisió ordinària, l'alumnat 
podrà demanar una revisió extraordinària. El termini per a la sol·licitud de la revisió 
extraordinària serà de 12 dies hàbils, i començarà a comptar a partir del dia que el 
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calendari acadèmic-administratiu, aprovat per la Junta de Govern i la Comissió de 
Doctorat, fixi com a darrer dia per a la introducció de notes per a cada convocatòria. 

 
2.1. Aquesta revisió s'haurà de demanar mitjançant una sol·licitud dirigida al 
director del Departament o Institut responsable del programa de Doctorat. 
 
2.2. D'acord amb l'article 164 dels Estatuts, el director del Departament o 
Institut responsable del programa de Doctorat proposarà a la Comissió de 
Doctorat el nomenament d'un tribunal revisor en el termini màxim d'un mes. 
En cas d'urgència, el director del Departament o Institut responsable del 
programa de Doctorat podrà nomenar-lo  directament.  
 
2.3. Formaran part d'aquest tribunal tres professors del Departament o Institut 
responsable del programa de Doctorat, un dels quals ha de ser del departament 
responsable de la matèria objecte de l'examen revisat, que actuarà com a 
ponent. En cap cas no pot formar part del tribunal el professor que és 
directament responsable de la prova.  
 
2.4. El ponent notificarà a la persona interessada la constitució del tribunal i el 
requerirà per tal que pugui presentar, per escrit o en audiència, les al·legacions 
que consideri convenients. Així mateix, demanarà les proves realitzades pel 
sol·licitant i l'informe corresponent, al professor responsable directe de 
l'avaluació final, i qualsevol altra dada que consideri oportuna.  
 
2.5. El tribunal resoldrà la sol·licitud en el termini màxim d'un mes, a partir de 
la data de constitució. En el cas que una avaluació sigui revisada, el mateix 
tribunal s'encarregarà d'atribuir-li la nota corresponent.  
 
2.6. De la resolució del tribunal, se n'informarà a la persona interessada i a 
l’Escola de Postgrau que l’executarà. 
 
2.7 Les proves revisades pel procediment extraordinari, una vegada acabada la 
revisió, formaran part de l'expedient de revisió i quedaran en custòdia del  
Departament o Institut responsable del programa de Doctorat. Aquestes proves 
objecte de revisió s'hauran de guardar durant un any.  

 
3. En cas que l'alumne tingui pendent la resolució d'una revisió extraordinària, no 
queda exonerat de presentar-se a la convocatòria que pugui estar en curs o dels 
procediments d'anul·lació previstos.  

 
 

94. Mesures d'eficàcia.  
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1. El professorat és responsable de les constàncies documentals de les proves que 
hagi convocat. En el cas de proves orals, els centres establiran mecanismes per a 
garantir els drets de l'alumnat.  
 
2. A l'efecte de la revisió, si el responsable de la prova no pot aportar la constància 
documental, el tribunal la resoldrà sense aquesta, sobre la base de les al·legacions del 
sol·licitant i dels informes presentats.  

 
3. Els tribunal de revisió no pot revisar ni analitzar les matèries preguntades a la 
prova o la seva conveniència sinó el contingut de les respostes i la seva adequació i 
qualitat.  
 
4. Les decisions del tribunal són recorribles al Rector, en el termini d'un mes.  
 
5. En cas de produir-se diverses sol·licituds de revisió d'una mateixa assignatura, 
director del Departament o Institut responsable del programa de Doctorat  nomenarà 
un únic tribunal revisor. També podrà optar-se per un sol tribunal quan hi hagi 
diverses sol·licituds de revisió de diferents assignatures. En aquest supòsit, el nombre 
de membres del tribunal serà de cinc, dos dels quals actuaran com a ponents, i 
s'adoptarà la denominació de "comissió".  
 
6. Difusió i publicitat màximes.  
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Capítol XII 
Homologació de títols i estudis estrangers d'educació superior al títol de doctor 

espanyol. 
 
 
 
Secció Primera. Disposicions generals 
 
95. Objecte de la normativa. 
 
Aquesta normativa regula les condicions i el procediment per a l'homologació de 
títols estrangers d'educació superior a: 
 
a) L'actual títol i grau de Doctor, mentre no es produeixi la seva substitució pel 
previst al Reial Decret 56/2005, de 21 de gener, que regula els estudis universitaris 
oficials de postgrau. 
 
b) Els títols oficials de Doctor regulats pel Reial Decret 56/2005, de 21 de gener. 
 
 
96. Àmbit d'aplicació. 
 
Aquesta normativa s'aplica a: 
 
a) L'homologació de títols estrangers d'educació superior, els ensenyaments dels 
quals s'hagin cursat en universitats o institucions d'educació superior radicades fora 
d'Espanya. 
 
b) L'homologació de títols estrangers d'educació superior, els ensenyaments dels 
quals s'hagin cursat total o parcialment a Espanya en centres degudament autoritzats 
per les Administracions espanyoles competents. 
 
 
97. Exclusions. 
 
1. No es pot concedir l'homologació de títols obtinguts de conformitat amb sistemes 
educatius estrangers respecte dels: 
 
a) Títols i diplomes propis que les universitats imparteixin de conformitat amb 
l'article 34.3 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. 
 
b) Títols espanyols els plans d'estudi dels quals s'hagin extingit o que encara no 
estiguin implantats del tot almenys en una universitat espanyola. 
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2. No són objecte d'homologació els títols o estudis estrangers següents: 
 
a) Els que manquin de validesa acadèmica oficial al país d'origen. 
 
b) Els corresponents a estudis estrangers realitzats, totalment o en part, a Espanya, 
quan els centres manquin de l'autorització preceptiva per impartir aquests 
ensenyaments, o bé quan els ensenyaments sancionats pel títol estranger 
l'homologació del qual es pretén no estiguessin efectivament implantats a la 
universitat o institució d'educació superior estrangera en el moment en què aquesta va 
expedir-ne el títol, d'acord amb el que assenyala l'article 86 de la Llei Orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. No obstant això, quan aquestes 
circumstàncies afectin només una part dels estudis realitzats, els estudis parcials que 
no incorrin en les circumstàncies esmentades poden ser objecte de convalidació, si 
escau. 
 
c) Els títols que ja hagin estat homologats a Espanya. 
 
 
Secció Segona. Inici del procediment 
 
98. Presentació de sol·licituds. 
 
1. El procediment s'inicia per sol·licitud de l'interessat, adreçada al rector de la 
Universitat, presentada a la Gestió Acadèmica de l’Escola de Postgrau de la UAB, a 
qualsevol punt del Registre General de la Universitat o per qualsevol dels mitjans 
previstos a la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999. 
 
2. Les sol·licituds s'han d'ajustar al model que elabori la Universitat. 
 
3. No es pot sol·licitar l'homologació de manera simultània en més d'una universitat. 
El títol estranger que hagués estat objecte d’homologació no podrà ser novament 
sotmès al tràmit d’homologació en una altra universitat. No obstant, quan 
l’homologació sigui denegada, l’interessat podrà iniciar un nou expedient en una 
universitat espanyola diferent. 
 
 
99. Documents preceptius. 
 
Les sol·licituds han d'anar acompanyades dels documents següents: 
 
a) Certificat acreditatiu de la nacionalitat del sol·licitant (fotocòpia compulsada del 
DNI o passaport). 
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b) Còpia compulsada del títol del qual es sol·licita l'homologació o de la certificació 
acreditativa de la seva expedició. 
 
c) Còpia compulsada de la certificació acadèmica dels estudis realitzats pel 
sol·licitant per a l'obtenció del títol de postgrau, en la que constin, entre altres 
extrems, la durada oficial, en anys acadèmics, el programa d'estudis seguit, les 
assignatures cursades, la càrrega horària de cadascuna d'elles i les seves 
qualificacions. 
 
d) Memòria explicativa de la tesi realitzada, redactada en castellà o català, amb 
indicació dels membres del Jurat i qualificació, així com un exemplar de la tesi en 
l’idioma en què es va defensar. 
 
e) Acreditació de l'abonament de l'import establert a l'article 104. 
 
f) Declaració responsable de no haver homologat el títol a Espanya, de no haver 
sol·licitat l'homologació del mateix títol en una altra universitat de forma simultània i 
de no haver obtingut la convalidació dels estudis corresponents al títol del qual es 
sol·licita l'homologació per continuar estudis a Espanya. 
 
 
100. Documentació complementària. 
 
L'òrgan instructor pot requerir, a més, altres documents que consideri necessaris per 
a: 

a) l'acreditació de l'equivalència entre la formació que condueix a l'obtenció del 
títol estranger aportat i la que s'exigeix per a l'obtenció del títol de doctorat 
espanyol amb el qual es pretén homologar incloent, si s'escau, els programes de 
les assignatures en els quals es reflecteixi el contingut, o la documentació 
acadèmica acreditativa d'haver superat, en la seva totalitat, els estudis exigits 
per a l'accés a aquells cursats per a l'obtenció del títol del qual es sol·licita 
l'homologació 

b) la certificació de la Universitat o de l’òrgan competent en el país d’origen, on 
s’indiqui que el títol té validesa oficial en el seu país  i que està integrat en el 
seu sistema educatiu o que té el reconeixement com equivalent a aquells 
estudis. 

 
 
101. Requisits dels documents 
 
Els documents expedits a l'estranger han de complir els requisits següents: 
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a) Han de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents per fer-ho, d'acord 
amb l'ordenament jurídic del país de què es tracti. 
 
b) Han de presentar-se legalitzats per via diplomàtica o, en el seu cas, mitjançant 
postil·la del Conveni de La Haia. Aquest requisit no s'exigeix als documents expedits 
per les autoritats dels Estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord 
sobre l'Espai Econòmic Europeu. 
 
c) Han d'anar acompanyats, si s'escau, de la corresponent traducció oficial al castellà 
o català. No és necessari incloure traducció oficial de l'exemplar de la tesi doctoral, ni 
dels documents complementaris que requereixi l'òrgan instructor. 
 
 
102. Aportació de còpies compulsades . 
 
La documentació es compulsarà en el moment de lliurar la sol·licitud. A aquests 
efectes, els interessats han d'aportar els originals amb una fotocòpia, que una vegada 
compulsada restarà a l'expedient sent-li retornat l'original immediatament a 
l'interessat.  
 
 
103. Verificació dels documents. 
 
En cas de dubte sobre l'autenticitat, validesa o contingut dels documents aportats, 
l'òrgan instructor pot efectuar les diligències necessàries per a la seva comprovació, 
així com adreçar-se a l'autoritat competent expedidora dels mateixos per a validar els 
extrems dubtosos. 
 
 
104. Preu. 
 
1. L'interessat ha d'abonar l'import corresponent a la iniciació del procediment 
d'homologació aprovat per l'òrgan competent. La justificació de l'abonament d'aquest 
import és requisit necessari per a la tramitació de l'expedient. 
 
2. El pagament s'ha d'efectuar a l'entitat bancària i compte corrent indicats al model 
de sol·licitud mitjançant ingrés en caixa, o bé amb targeta bancària a la Gestió 
Acadèmica de l’Escola de Postgrau. 
 
Quan el pagament s'efectuï mitjançant ingrés en caixa, a la sol·licitud ha de figurar el 
segell de l'entitat bancària a l'apartat reservat per a aquesta finalitat i l'import, els 
quals són acreditatius del seu abonament. La seva mancança determina la no 
tramitació de la sol·licitud, llevat que el pagament s'efectuï amb targeta bancària. 
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3. En cap cas el pagament d'aquest import substitueix el tràmit de presentació de la 
sol·licitud davant la Universitat en la forma que preveu l'article 98. 
 
 
 
Secció Tercera. Instrucció del procediment. 
 
105. Òrgans responsables. 
 
Els actes d'instrucció s'efectuen d'ofici per la Gestió Acadèmica de l’Escola de 
Postgrau i es subjecten a les previsions corresponents de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
 
 
106. Informes. 
 
1. La resolució sobre l'homologació s'ha d'adoptar previ informe motivat de la 
Comissió de doctorat. 
 
2. Per tal que la Comissió pugui emetre l’informe abans esmentat, haurà de comptar 
amb la proposta del coordinador del programa de doctorat i del cap de l’òrgan 
responsable del programa i el vist-i-plau de la Comissió executiva de l’òrgan 
responsable de l’esmentat programa. 
 
3. El rector pot designar comitès tècnics per àmbits de coneixement per tal d'analitzar 
i informar les sol·licituds. 
 
 
107. Criteris per a l'homologació a títol. 
 
1. Les resolucions sobre homologació de títols estrangers d'educació superior a títols 
espanyols de doctorat s'han d'adoptar examinant la formació adquirida per l'alumne i 
tenint en compte: 
 
a) La correspondència entre els nivells acadèmics requerits per a l'accés als estudis 
que condueixen a l'obtenció del títol estranger i per a l'accés al títol de doctorat 
espanyol. 
 
b) La durada i càrrega horària del període de formació necessari per a l'obtenció del 
títol estranger del qual es pretén l'homologació. 
 
c) La correspondència entre els nivells acadèmics del títol estranger i del títol de 
doctorat espanyol al qual se sol·licita l'homologació. 
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d) Els continguts formatius superats per a l'obtenció del títol estranger. 
 
2. Quan la formació corresponent al títol espanyol estigui harmonitzada en virtut 
directives comunitàries, l'homologació exigeix el compliment dels requisits que 
preveuen les respectives directives. 
 
 
108. Criteris per a l'homologació a grau acadèmic. 
 
Les resolucions sobre homologació de títols estrangers d'educació superior a grau 
acadèmic espanyol de doctorat s'han d'adoptar tenint en compte els criteris següents: 
 
a) La correspondència entre els nivells d'accés acadèmics requerits per a l'accés als 
estudis que condueixen a l'obtenció del títol estranger i per a l'accés al grau acadèmic 
espanyol del què es tracti. 
 
b) La durada i càrrega horària del període de formació necessari per a l'obtenció del 
títol estranger del qual es pretén l'homologació. 
 
c) La correspondència entre el grau acadèmic dels estudis que condueixen a 
l'obtenció del títol estranger i el corresponent grau acadèmic espanyol al qual se 
sol·licita l'homologació. 
 
 
109. Homologació de títols oficials d'educació superior expedits en un Estat 
membre de la Unió Europea. 
 
Quan se sol·liciti l'homologació d'un títol corresponent a ensenyaments realitzats de 
conformitat amb sistemes educatius de països de la Unió Europea a un grau acadèmic 
espanyol, la resolució d'homologació ha de tenir en compte únicament el criteri 
establert a l'apartat c) de l'article 108. 
 
 
110. Excepcions a la necessitat de proposta de l’òrgan responsable del programa. 
 
La Comissió de doctorat podrà informar sense necessitat de comptar amb la proposta 
egulada a l’article 106.2, en els supòsits següents: r 

a) Quan concorri alguna de les causes d'exclusió recollides a l'article 97. 
 
b) Quan concorri alguna de les causes previstes a l'article 71.1 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
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Secció Quarta. Resolució del procediment. 
 
111. Resolució. 
 
El rector ha d'adoptar una resolució motivada favorable o desfavorable a 
l'homologació sol·licitada que serà notificada a l'interessat. 
 
 
112. Termini. 
 
1. El termini per resoldre i notificar la resolució del procediment és de sis mesos, a 
comptar des que la sol·licitud hagi tingut entrada al Registre General de la 
Universitat. 
 
2. La manca de resolució expressa en el termini indicat permet entendre desestimada 
la sol·licitud d'homologació. 
 
 
113. Credencials. 
 
1. La concessió de l'homologació s'acredita mitjançant l'oportuna credencial expedida 
pel rector en català i castellà, d'acord amb el model establert pel Consell de 
Coordinació Universitària, així com la resta d’especificacions tècniques fixades. 
 
2. Amb caràcter previ a la seva expedició, la Universitat ho comunicarà a la 
Subdirecció General de Títols, Convalidacions i Homologacions del Ministeri 
d'Educació i Ciència, als efectes de la seva inscripció a la secció especial del Registre 
nacional de títols. 
 
3. La credencial podrà ser recollida pel propi interessat o per alguna altra persona que 
compti amb l’autorització expressa de l’interessat sempre que acrediti la seva 
identitat i acompanyi una còpia compulsada del document acreditatiu de la identitat 
de l’interessat. 
 
4. L'homologació atorga al títol estranger, des de la data que s'hagi concedit i 
s'expedeixi la corresponent credencial, els mateixos efectes del títol o grau de doctor 
espanyol amb el qual s'homologa, en tot el territori nacional, d'acord amb la 
normativa vigent. 
 
5. Aquesta homologació no implica, en cap cas, l'homologació o reconeixement del 
títol estranger de grau o nivell acadèmic equivalent que posseeixi l'interessat. 
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DISPOSICIÓ FINAL DEROGATÒRIA 
Queden derogades totes les disposicions anteriors, emeses per òrgans de la UAB, 
referides a les matèries que es regulen en aquest text refós, que no s’hi estableixin 
expressament.  
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
La regulació de la menció de “doctor europeu” serà aplicable, en la mesura que sigui 
possible, a aquelles tesis doctorals llegides amb anterioritat a l'aprovació d'aquesta 
normativa, si compleixen els requisits que aquesta normativa preveu i si l'interessat o 
la interessada sol·licita la menció. La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la 
documentació acreditativa i s'ha d'adreçar a la Comissió de Doctorat. En el cas que la  
resolució de la Comissió de Doctorat sigui favorable, només s’expedirà el diploma  
acreditatiu de la menció de “doctor europeu”. 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA 
Les modificacions del Capítol VIII referents als premis extraordinaris de doctorat, 
aprovades pel Consell de Govern en data 14-07-2005, seran d’aplicació a les tesis 
defensades durant el curs acadèmic 2004-2005 i posteriors. 
Els premis corresponents a les tesis defensades en cursos anteriors hauran de ser 
adjudicats abans de l’acabament del curs acadèmic 2005-2006, d’acord amb els 
criteris vigents anteriorment (“Cada Departament o Programa podrà atorgar un premi 
per cada vuit tesis defensades”). Excepcionalment, si després d’acumular totes les 
tesis dels cursos acadèmics anteriors no s’arribés al mínim de 8, es podrà donar un 
premi extraordinari. 
En cas que un òrgan o programa no hagi resolt els premis extraordinaris de les tesis 
anteriors al curs 2004-2005 durant el curs 2005-2006, es considerarà que renuncia a 
la concessió dels premis anteriors. 
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