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1. Objectiu 

L’objectiu del procés és regular el procediment de creació dels nous estudis de doctorat 
proposat pels Departaments i Instituts de la UAB, i aprovat finalment pels òrgans 
corresponents de la universitat. 
 
 
2. Àmbit d’aplicació 

A tots els nous estudis de doctorat proposats pels Departaments i Instituts de la UAB. 
 
 
3. Propietat del procés 

El propietari d’aquest procés és Director de l’Escola que, a través del Secretari Acadèmic 
i de la Junta Permanent, en realitza la supervisió i el seguiment del Sistema de Garantia 
Intern de la Qualitat d’Escola de Doctorat. 
 
 
4. Documentació associada (inputs) 

( Veure al final del Diagrama de flux ) 

 
5. Documentació generada (outputs) 

( Veure al final del Diagrama de flux ) 

 
 
6. Revisió i millora 

La responsabilitat de la revisió del procés i de la implantació de les propostes de millora 
recau en la Junta Permanent de l’Escola. 
 
 
 
 
8. Desenvolupament del procés (procediment) 
 
https://intranet-nova.uab.es/group/pas/academiques 
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9. Diagrama de flux 
 
Procés principal: VERIFICACIÓ DE PROGRAMES DE DOCTORAT 
 

 
 
SP1. Aprovació proposta de nou programa de Doctorat 
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SP2. Elaboració Memòria 
 

 
 
SP3. Aprovació i creació del nou programa de Doctorat 
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SPC1. Preparació resposta amb al·legacions a l'informe d'AQU 
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SPC2. Presentació i resolució del recurs de la UAB 
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Índex d’activitats del procés 
 

Símbo
l 

Codi Activitat Descripció 

 
 

Proposta de nou 
programa de 
Doctorat 

L'Escola de Doctorat comunica quan s'obre el 
període. 

 
A1 Actualització de la 

documentació del 
procés 

L’Escola de Doctorat i l’OQD actualitzen la 
documentació 

 
SP1 Aprovació proposta 

de nou programa de 
Doctorat 

 

  
Obertura del període 
de presentació de 
propostes 

 

 SP1-A1 Comunicació 
d'obertura del 
període de creació de 
nous programes de 
Doctorat 

D'acord amb el calendari acadèmic administratiu 
des de l'Escola de Doctorat envien un correu 
electrònic als departaments i instituts de recerca 
per informar-los que s'obre el període per 
presentar noves propostes. També se’ls informa  
que  la documentació que cal preparar la poden 
trobar a la web. 

 SP1-A2 
Emplenar i enviar 
la fitxa a l'Escola 
de Doctorat 

Els departaments i instituts omplen la fitxa de 
proposta i l'envien juntament amb l'acta de la 
comissió del departament o institut, on s'ha 
aprovat la proposta de nou programa de 
doctorat. Han d'enviar els documents originals 
amb les signatures. 

 SP1-A3 Valoració de les 
fitxes de les 
propostes 

La Direcció de l’Escola de Doctorat fa la valoració 
de les propostes presentades.  

 SP1-A4 Enviar totes les 
propostes als 
Directors de 
Departament i 
Instituts Propis 

Les propostes  positives s’envien als directors de 
departaments i instituts de l'àmbit de 
coneixement corresponent  a la proposta perquè 
en facin la seva valoració.  

 SP1-A5 Analitzar i enviar un 
informe a la Direcció 
de l'Escola de 
Doctorat 

Els directors de departament i d’instituts de 
l’àmbit de coneixement analitzen les propostes 
del seu àmbit i preparen un informe amb la seva 
valoració, el qual envien a la direcció de l’Escola 
de Doctorat. 

 SP1-A6 Debat, valoració i 
propostes del Comitè 
de Direcció de 
l'Escola de Doctorat 

El comitè de direcció de l’Escola de Doctorat 
debat i valora els informes fets pels directors de 
departament i instituts de l’àmbit de 
coneixement.  

 SP1-A7 Comunicació de la 
resolució al 
promotor 

La Direcció de l'Escola, a través d’un correu 
electrònic, envia la resolució, i en cas de ser 
favorable, explica al promotor que l'OQD es 
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Símbo
l 

Codi Activitat Descripció 

posarà en contacte amb ell per a l'elaboració de 
la memòria. 

SP1-A8 Subsanació de la 
proposta 

En el cas que la valoració sigui negativa des de 
la Direcció de l’Escola de Doctorat s’envia al 
promotor de la proposta, el qual podrà o no 
esmenar la proposta presentada. 

SP1-A9 Comunicació a 
l'OQD de les 
resolucions 

La Direcció de l’Escola, mitjançant un correu 
electrònic signat pel vicerectorat d'investigació, 
envia la resolució adjunta de les propostes 
presentades i les fitxes dels programes que han 
de fer la memòria.  

 

 
SP2 Elaboració Memòria  

  
Resolució favorable 
de la proposta de 
nou programa de 
Doctorat 

 

 SP2-A1 Enviament de la 
documentació 
necessària per 
elaborar la Memòria 

L’OQD a través del correu electrònic enviarà al 
promotor de la proposta la Memòria marc amb la 
que s’ha de treballar, la normativa i 
documentació de suport.  

 SP2-A2 Elaboració de la 
Memòria 

El promotor de la proposta elabora la Memòria 
d’acord amb la Memòria marc i la Guia per a 
l’elaboració i la verificació de les propostes de 
programes oficials de doctorat. 

 SP2-A3 Assessorament 
Tècnic 

L´OQD assessorarà tècnicament al promotor de 
la proposta en el procés d’elaboració de la 
memòria i de l’altra documentació. 

 SP2-A4 Elaboració de 
l'Informe tècnic 

L’OQD elabora un informe tècnic amb els 
indicadors acordats entre AQU_Catalunya i el 
Vicerectorat d’Investigació i que els programes 
han de complir. 

 SP2-A5 Tramesa de la 
Memòria i de 
l’Informe Tècnic a la 
Junta Permanent de 
l’ED 

L’OQD envia a la Junta Permanent de l’ED 
l’Informe tècnic i la memòria revisada per tal de 
que la Junta permanent l’aprovi, si escau.  

 SP2-A6 Enviament d’acta i 
resolució de la Junta 
Permanent a l’OQD 

La Junta Permanent de l’ED resolt. En cas que la 
resolució sigui positiva, envia acta i resolució 
d’aprovació a l’OQD. 

 SP2-A7 Tramesa de la 
Memòria a l'OCI 

L’OQD envia a l’Oficina de Coordinació 
Institucional (OCI), en el termini que aquesta 
estableix (8 dies abans de la CD), l’Informe 
tècnic i la Memòria. 

 SP2-A8 Difusió de la 
Memòria als 
membres de la 

L’OCI, 7 dies abans de la celebració de la 
Comissió de Doctorat, fa la difusió de la memòria 
entre els seus membres per que la puguin 
consultar.  
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Símbo
l 

Codi Activitat Descripció 

Comissió de 
Doctorat 

 SP2-A9 Comunicació al 
promotor i a l'OQD 
de la resolució 
negativa 

En el cas que la resolució sigui negativa, informa 
al promotor del programa i a l’OQD. 

 
SP3 Aprovació i creació 

del nou programa de 
Doctorat 

Aprovació de la memòria per la CD i creació de la 
nova titulació pel Consell de Govern i Consell 
Social. 

  
Memòria elaborada  

 SP3-A1 Valoració Memòria La Comissió de Doctorat valora la proposta de 
nou programa de doctorat. 

Si la valoració és desfavorable retorna la memòria 
al promotor del programa tot indicant la motivació 
d’aquesta valoració i informa a la Direcció de 
l’Escola de Doctorat. 

Si la memòria requereix alguna modificació es 
retorna al promotor del programa per tal que les 
faci, si escau, amb l’assessorament tècnic de 
l’OQD. 

Si la CD aprova la memòria, informa al promotor 
del programa i a la Direcció de l’Escola de 
Doctorat. Eleva al Consell de Govern la creació de 
la nova titulació.  

 SP3-A2 Comunicació al 
promotor de la 
valoració de la 
Comissió de l’Escola 
de Doctorat. 

L’OQD comunica al promotor la proposta la 
valoració de la Comissió de Doctorat. 

 

 SP3-A3 Valoració de la 
creació de la 
titulació (Consell de 
Govern) 

El Consell de Govern valora la creació de la nova 
titulació. 

Si la valoració és desfavorable retorna la memòria 
al promotor del programa tot indicant la motivació 
d’aquesta valoració i informa a la Direcció de 
l’Escola de Doctorat. 

Si el Consell de Govern aprova la creació de la 
nova titulació, emet una certificació d’aprovació 
que tramet a l’OQD, i l’eleva al Consell Social per 
a l’aprovació.  

 SP3-A4 Valoració de la 
creació de la 
titulació (Consell 
Social) 

El Consell Social (primer per Comissió Acadèmica 
i després pel Plenari), valora la creació de la nova 
titulació. 

Si la valoració és desfavorable retorna la memòria 
a al promotor del programa tot indicant la 
motivació d’aquesta valoració i informa a la 
Direcció de l’Escola de Doctorat. 

Si el Consell Social aprova la creació de la nova 
titulació, emet una certificació d’aprovació que 
tramet a l’OQD. 
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Símbo
l 

Codi Activitat Descripció 

 
A2 Introducció de la 

Memòria a 
l'aplicació RUCT 

L'ED introdueix a l’aplicació informàtica RUCT del 
Ministeri  d’Educació, Ciència i Esport (MECD) la 
memòria de la nova titulació. A continuació 
sol·licita mitjançant un correu electrònic al 
VRQDO, el registre de la tramesa. 

 
A3  Elaboració i 

introducció de la 
documentació al 
PIMPEU 

L’ED introdueix a l’aplicació informàtica PIMPEU 
la informació i documentació que sol·licita la 
Direcció General d’Universitats (DGU) per la nova 
titulació.  

 
A4 Registre tramesa 

documentació 
MECD 

El VRQDO, a través de la seu electrònica del 
MECD, registra la tramesa de la documentació 
mitjançant la signatura digital del/a vicerector/a 
que té les funcions delegades (representant legal 
de la UAB per aquests tràmits). Un cop registrada 
ho comunica per correu electrònic a l’OQD pel 
seguiment del procés. 

 
A5 Comprovacions de la 

documentació 
El MECD comprova que la documentació 
presentada compleix els requeriments. 

Si compleix els requeriments envia la 
documentació a l’AQU per a la seva avaluació. 

Si no, sol·licita a la universitat que s’esmeni en un 
termini màxim de 10 dies. 

 
A6 Subsanació de 

requeriment a 
l'aplicació RUCT 

L’ED analitza el requeriment i prepara la 
documentació corresponent que incorpora a 
l’aplicació RUCT. 

 
A7 Avaluació i emissió 

d'informe 
L’AQU (comissió de la branca de coneixement 
corresponent) avalua la proposta, emet un 
informe d’avaluació i ho comunica al MECD, qui a 
la vegada ho notifica a la Universitat (l’AQU també 
informa directament a la Universitat per correu 
electrònic). 

Si és un informe previ el procés continua amb la 
preparació de la resposta amb al·legacions a 
l’informe. 

Si és un informe final el procés continua amb la 
corresponent resolució de verificació del MECD. 

 
A8 Comunicació de 

l'informe al  
promotor del 
programa de 
doctorat i a la 
Direcció de l'ED 

L’OQD rep la notificació d’emissió d’informe  i el 
recupera de la plataforma d’AQU (AVALUA). 
Envia l’informe al promotor de la proposta de 
programa, a la Direcció de l’Escola de Doctorat i 
al vicerectorat. 

 

 
A9 Verificació i tramesa 

de la resolució a la 
UAB i a la DGU 

Amb l´informe final de l'AQU (preceptiu i 
vinculant), el MECD emet la resolució de 
verificació i la tramet a la Universitat i a la DGU. 

Si la resolució és desfavorable la Universitat 
valorarà la conveniència de presentar un recurs. 

Si és favorable el procés continua amb la 
informatització i difusió de la nova titulació. 
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Símbo
l 

Codi Activitat Descripció 

 
SPC1 Preparació resposta 

amb al·legacions a 
l'informe d'AQU 

L’OQD analitza el contingut de l’informe i prepara 
el document marc d’al·legacions. 

 
SPC2 Presentació i 

resolució del recurs 
de la UAB 

Amb la resolució de verificació desfavorable del 
MECD, el VRPPA valorarà la presentació del 
recurs.  

 

 
A10 Comunicació de la 

resolució al  
promotor del 
programa de 
doctorat i a la 
Direcció de l'ED 

L’OQD rep la notificació d’emissió d’informe i el 
recupera de la plataforma d’AQU (AVALUA). 
Envia l’informe al promotor de la proposta de 
programa i a la Direcció de l’Escola de Doctorat i 
al vicerectorat.  

 
A11 Autorització 

d'Implantació 
La DGU a partir de la resolució positiva del 
Ministeri i la informació que del Pimpeu autoritza 
la implantació de la titulació  

 
A12 Publicació ordre 

implantació 
Mitjançant la publicació al DOGC, la DGU 
autoritza l’inici d’activitats de la nova titulació. 

 
A13 Tramitació de 

l'oficialització del 
Títol del Programa 
de Doctorat al 
Consell de Ministres 

Amb la resolució de verificació favorable i 
l’autorització d’implantació de la DGU, el MECD 
tramita l’oficialització de la nova titulació al Consell 
de Ministres. 

 
A14 Acord d'oficialització 

del títol 
El Consell de Ministres aprova el caràcter oficial 
de la nova titulació i la seva inscripció Registre 
d’Universitats, Centres i Títols (RUCT) 

 
A15 Publicació de 

l'oficialitat de la 
titulació i inscripció 
al Registre 
d'Universitats, 
Centres i Títols 
(RUCT) 

El MECD publica al BOE l’acord del Consell de 
Ministres d’oficialització i inscriu les dades de la 
nova titulació al Registre d’Universitats, Centres i 
Títols (RUCT) 

 
A16 Sol·licitud 

d'autorització a la 
DGU d'inici 
d'activitats 

L’OQD elabora i tramita la sol·licitud de la UAB 
(Rector) d’autorització d’inici d’activitats a la DGU. 

 
A17 Autorització d'inici 

d'activitats 
Mitjançant la publicació al DOGC, la DGU 
autoritza l’inici d’activitats de la nova titulació. 

 
SPC1 Preparació resposta 

amb al·legacions a 
l'informe d'AQU 

Aquest subprocés pot iniciar-se a partir de la 
creació d’una titulació o d'una modificació de 
titulació. 
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Símbo
l 

Codi Activitat Descripció 

 SPC1-A1 Anàlisi de l’informe i 
suport tècnic 

L’OQD analitza el contingut de l’informe i prepara 
el document marc d’al·legacions. 

 SPC1-A2 Elaboració de les 
al·legacions 

La coordinació de la titulació, amb 
l’assessorament tècnic de l’OQD, elabora les 
al·legacions i la nova documentació. Un cop 
finalitzat l’envia a l’OQD per a la seva tramesa. 

 SPC1-A3 Introducció de les 
al·legacions a 
l’aplicatiu RUCT 

L’OQD introdueix a l’aplicació RUCT la 
documentació corresponent a les al·legacions i 
les presenta a través de la seu electrònica del 
MECD. El termini per a presentar les al·legacions 
a l’informe previ d’avaluació és de 20 dies naturals 

 
SPC2 Presentació i 

resolució del recurs 
de la UAB 

Amb la resolució de verificació desfavorable del 
MECD, el VRPPA valorarà la presentació del 
recurs. 

 SPC2-A1 Elaboració recurs La comissió d´elaboració de la memòria elabora 
el recurs. 

 SPC2-A2 Assessorament legal El Gabinet Jurídic facilita l’assessorament legal en 
l’elaboració del recurs. 

 SPC2-A3 Assessorament tècnic L’OQD facilita l´assessorament tècnic en 
l’elaboració del recurs. 

 SPC2-A4 Presentació recurs al 
MECD 

La Universitat a través del Gabinet Jurídic 
presenta el recurs davant al MECD en el termini 
màxim d’1 mes des de la recepció de la resolució 
de verificació desfavorable. 

 SPC2-A5 Valoració de 
l’admissió a tràmit   

El MECD valora l’admissió a tràmit del recurs i 
informa a la Universitat de la seva valoració, i el 
VRQDO ho comunica al deganat/direcció i al 
promotor. 

Si el recurs s’admet a tràmit el MECD tramet la 
documentació corresponent a l’AQU per a que la 
valori. 

 SPC2-A6 Avaluació i emissió 
d’informe 

L’AQU avalua la informació tramesa pel MECD, 
emet un nou informe d’avaluació en el termini 
màxim d’1 mes des de la tramesa i l’envia al 
MECD. 

 SPC2-A7 Verificació i tramesa 
de la resolució de 
verificació a la UAB 
i a la DGU 

El MECD valora l’informe de l’AQU (preceptiu 
però no vinculant), emet la resolució definitiva de 
verificació i la tramet a la Universitat i a la DGU. 

Si la resolució és desfavorable, finalitza el procés. 

Si és favorable, continua amb la informatització i 
difusió de la nova titulació. 
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Documentació relacionada 
 

NOM DEL DOCUMENT RESPONSABLE LLOC ARXIU TEMPS RETENCIÓ 

PG- Verificació de Programes de Doctorat 

D1. Fitxa  UAB   

D2. Memòria Marc UAB   

D3. Normativa i 
documentació de suport 

UAB + ED   

D4. Altra documentació, 
si escau 

Oficina de Qualitat Docent 
(OQD) 

  

D5. Memòria aprovada Oficina de Qualitat Docent 
(OQD) 

  

D6. Documentació 
PIMPEU 

Oficina de Qualitat Docent 
(OQD) 

  

D7. Expedient PIMPEU Oficina de Qualitat Docent 
(OQD) 

  

D8. Memòria RUCT UAB   

D9. Requeriment de 
Subsanació 

Oficina de Qualitat Docent 
(OQD) 

  

D10. Informe 
d'avaluació 

Ministeri d’Educació, Cultura i 
Esports (MECD) 

  

D11. Resolució 
verificació 

Ministeri d’Educació, Cultura i 
Esports (MECD) 

  

D12. Publicació al 
DOGC de l'ordre 
d'implantació 

Ministeri d’Educació, Cultura i 
Esports (MECD) 

  

D13. Publicació 
d'oficialitat al BOE 

Ministeri d’Educació, Cultura i 
Esports (MECD) 

  

D14. Publicació de 
l'autorització d'inici 
d'activitats al DOGC 

Direcció General d’Universitats 
(DGU) 

  

D15. Documentació per 
la publicació del 
Programa de Doctorat al 
BOE i DOGC 

Escola de Doctorat   
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NOM DEL DOCUMENT RESPONSABLE LLOC ARXIU TEMPS RETENCIÓ 

D16. Publicació al BOE Escola de Doctorat   

D17. Publicació al 
DOGC 

Escola de Doctorat   

SP1. Aprovació proposta nou programa de doctorat 

D1. Fitxa proposta nou 
programa de Doctorat 

Promotor de la proposta   

D2. Informe Caps Departament / Coord. 
Àmbits 

  

D3. Acta de la resolució 
del Comitè de Direcció 

Direcció Escola de Doctorat   

SP2. Elaboració Memòria 

D1. Memòria Promotor de la proposta   

D2. Altra documentació, 
si escau 

Promotor de la proposta   

D3. Informe tècnic Oficina de Qualitat Docent 
(OQD) 

  

SP3. Aprovació i creació nou programa de doctorat 

D1. Acta Comissió 
Doctorat 

Comissió de Doctorat   

D2. Memòria Aprovada Comissió de Doctorat   

D3. Acta Consell de 
Govern 

Consell de Govern   

D4. Certificat de creació 
de titulació 

Consell de Govern   

D5. Acta Consell Social Consell Social   

D6. Certificat de creació 
de titulació 

Consell Social   

 


