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ACLARIMENTS I NORMATIVA INTERNA 

La Comissió Acadèmica del programa de Doctorat en Dret (CAP) ha adoptat el següents acords amb 
aclariments i desenvolupament de la normativa general del Doctorat. Les Actes citades són les de les reunions 
de la CAP on es va aprovar. 

 

Sobre gestions administratives: 

 
 Els documents posteriors a la matricula han de presentar-se, com a màxim, fins la primera prova de 

seguiment. La no presentación donara lloc a la valoració desfavorable. (Acta 25/9/18) 

 

Sobre l’admissió al Programa 

 
 Correspon a l’alumne solicitant, la cerca de director de tesis. (Acta 26/10/15) 
 En la cerca de director i solicitud d’admissió, l’alumne ha de mostrar la viabilitat del seu Projecte 

i la seva solvencia com a investigador. Acta de 12/12/15 
  Criteris de valoració de la solicitud: Projecte de recerca, 50%, CV, 25% i expedient, 25%. (Acta 

6/8/18) 
 

Sobre activitats formatives. 

 
 El curs o taller de metodología com a activitat obligatòria, a més de l’organitzat pel Programa de 

Dret, podrá realizar-se amb el vist i plau del director de la tesis i l’aprovació de la CAP, en altre 
organitzat per Departaments, Centres d’estudis i investigación (CER) o institut de l’àmbit juridic 
de la UAB o d’altre universitat, o altre centre o grup d’investigació reconegut  (Acta 5/11/14) 

 S’enten complerta l’activitat optativa de publicació d’un article, quan s’envia a una revista 
d’impacte, sense necessitat de la seva acceptació. (Acta 5/11/14). 

 Protocol de convalidació d’activitats obligatòries i optatives realitzades a d’altres programes: 
solicitud de l’alumne, documents justificatius, vis i plau del director de la tesis i aprovació per la 
CAP. (Acta 5/7/16) 

 Ampliar les activitats obligatòries “Participació en seminaris interns de grup de recerca o de 
departament” a les organitzades pel director/a fora de la Facultat i els working doctoral groups. 
(Acta 25/4/17) 
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Sobre les proves de seguiment: 

 
 Es destacara  l’obligatorietat de les proves de seguiment i l’excepcionalitat de la seva realització 

per videoconferencia: máxim de dues proves en tesis a temps complet i de tres proves en temps 
parcial  (Acta 12/9/16) 

 Incidències a les proves de seguiment: a) si l’alumne presenta la memòria fora de termini o el 
mateix dia de la prova i s’escau la valoració favorable, el tribunal fara constar com a observacions 
l’incompliment del termini i l’advertència pel proper seguiment. b) si l’alumne arriba a la prova de 
seguiment sense presentación de la memòria, procedeix la valoració desfavorable, sense perjudici 
de solicitar la reevaluació dintre de sis mesos que permet la normativa. C) si manca l’informe del 
director/a, l’alumne pot ser avaluat però la calificació quedarà condicionada a a la presentación de 
l’informe per part del director/a abans de la sessió fixada per la resolución d’incidències (Acta 
25/9/18). 

 

Sobre les tesis doctorals. 

 
 Les prorrogues han d’estar avalades per director/a i no necessiten l’aprovació de la CAP sino del 

Tribunal de la prova de seguiment (Acta 5/10/15) 
 S’elimina l’exigència d’aportar el text ja escrit de la tesis a les proves de seguiment. (Acta 27/9/16) 
 Criteris d’atorgament dels premis extraordinaris de doctorat: menció cum laude, originalitat del 

treball, tant en el tema com en el enfoc, efectes de transferencia (efectiva o potencial) i menció 
internacional. (Acta 20/2/2018).  

  Cas de sol.licitud de realització de tesis per compendi d’articles quan ja s’ha començat pel sistema 
tradicional, no s’acceptara el canvi després d’haver realitzat la segona prova de seguiment. El 
sol.licitant haurà de presentar una proposta i un pla raonat de realització (Acta 25/9/18). 
 

Sobre les tesis doctorals per compendi d’articles. (Acta 7/6/16) 

 
 El Programa autoritza que es pugui llegir la tesi mitjançant un compendi de publicacions com 

articles, ponències o comunicacions a Congressos o capitols de llibre 
 La Comissión del Programa de Doctorat, prèvia petición de l/la interessat/a amb el vist i plau del 

Director/a de Tesis, és l’encarregada d’autoritzar la lectura de tesis doctorals com a compendi de 
publicacions. 

 Aquest format de tesi doctoral per compendi requereix un mínim de dues publicacions realitzades 
individualment per l’/la interessat/a i que en tots els articles hi consti la UAB a través de la filiació 
del/la directora/a o del/la doctorand/a, bé en els agraïments o bé en nota a peu de página amb 
l’expressió: “Aquest treball ha estat realitzat en el marc del Programa de Doctorat en Dret de la 
Universitat Autònoma de Barcelona” 



Departament de Ciència Política i Dret Públic     Edifici B – Campus de la UAB- 08193 Bellaterra 
   (Cerdanyola del Vallès)  - Barcelona - Spain 
   Tel. +34 93 581 17 67  +34 93 581 22 36 
   Fax + 34 93 581 24 39  +34 93 581 29 88 
 d.c.politica@uab.cat – www.cpdp.uab.cat 

 

 La presentación de la tesi doctoral per compendi de publicacions requereix que consti, com a 
minim, d’una introducció al tema d’estudi, dels objectius que es pretenen assolir, d’una exposició 
de la recerca realitzada com a part fonamental de la discussió dels resultats obtinguts, de les 
conclusions i de la bibliografía. A més pot incloure tants annexos com es consideri convenient. La 
tesis doctoral pot incloure resultats de recerca presentats en congressos o publicats en articles. 

 En la portada de la tesi s’ha de fer constar que es tracta d’una tesi doctoral, el títol i el subtitol si 
escau, l’/a autor/a, el/la directora/a, el/la tutor/a acadèmic/a, el nom del Programa de Doctorat, el 
Departament o institut de recerca, la universitat i l’any de dipòsit de la tesi doctoral. En cas de tesis 
doctorals que constin de més d’un volum, cal indicar clarament el numero de volum. 

 
 Cas de sol.licitud de realització de tesis per compendi d’articles quan ja s’ha començat pel sistema 

tradicional, no s’acceptara el canvi després d’haver realitzat la segona prova de seguiment. El 
sol.licitant haurà de presentar una proposta i un pla raonat de realització  (Acta 25/9/18). 
 

 

 

 


