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Preàmbul

Aquest Marc Regulador del Doctorat a la UAB s’ha de contextualitzar en el
procés d’integració a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) el que els
estudis superiors s’estructuren en tres cicles: grau, màster i doctorat. El
desplegament legal a l’estat espanyol d’aquest procés de convergència
europea està regulat pel RD 1393/2007. En el cas concret del Doctorat, els
canvis són mínims en relació a la normativa legal anterior (RD 56/2005) però
més importants respecte a la regulada pel RD 778/1998.
Més enllà de canvis legals, i en sintonia amb l’esperit del procés de
convergència europea, aquest és un bon moment per a introduir canvis
qualitatius en l’organització del Doctorat a la UAB. En aquest sentit, cal
destacar tres idees bàsiques en el rerefons d’aquest marc regulador:
·

·

·

El Doctorat és el tercer cicle de l’educació superior que consisteix
fonamentalment en la realització de la tesi doctoral. El màster
constitueix l’etapa formativa prèvia diferenciada del doctorat.
El Doctorat estableix una relació que no és únicament bipersonal entre
el director i el doctorand sinó també institucional entre aquest i la
universitat.
El Doctorat configura l’encaix entre la recerca i l’educació superior i,
per tant, proporciona noves competències a través d’una recerca
original. No ha de ser només l’inici d’una carrera acadèmica sinó que
també ha d’augmentar l’empleabilitat.

Aquest Marc Regulador aplega i ordena tots els aspectes relacionats amb el
Doctorat a la UAB i es divideix en tres capítols:
·
·
·

El capítol I desenvolupa els Estudis de Doctorat.
Els capítol II tracta de l’elaboració i avaluació de la tesi doctoral.
El capítol III es centra en l’homologació de títols de doctor estrangers.

També s’hi estableixen dues disposicions transitòries, una derogatòria i una
final.

Normativa base d’aquest marc regulador:
·

RD 1393/2007, de 30 d’octubre de 2007, pel que s’estableix
l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
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·

RD 285/2004, de 20 de febrer de 2004, i RD 309/2005, de 18 de març
de 2005, que regulen la homologació de títols superiors estrangers.
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Capítol I. Dels Estudis de Doctorat
I.1. El doctorat
1. El doctorat té com a finalitat la formació avançada de l’estudiant en les
tècniques d’investigació.
2. Els ensenyaments de doctorat consten d’un període de formació previ i del
període d’investigació organitzat que és el que pròpiament anomenem
“Doctorat”.
3. El professorat responsable dels ensenyaments i activitats formatives del
doctorat haurà d’estar en possessió del títol de Doctor.
4. El conjunt organitzat de totes les activitats formatives (període de formació
previ) i d’investigació (doctorat) que porten a l’obtenció del títol de Doctor es
denomina “Programa de Doctorat”.

I.2. El títol de doctor
1. La superació dels ensenyaments de Doctorat donaran dret a l’obtenció del títol
de doctor o doctora, amb la denominació que consti en el RUCT (Registre
Universitari de Centres i Títols).
2. La denominació dels títols de Doctor serà: Doctor o Doctora per la Universitat
U, sent U la denominació de la Universitat que expedeix el títol.
3. Així mateix, d’acord amb el que s’estableixi en la normativa d’expedició de
títols, s’inclourà informació que especifiqui la disciplina en la que s’ha elaborat
la tesi doctoral.

I.3. El període de formació previ
1. Normalment el període de formació previ consisteix en un Màster Universitari
d’iniciació a la recerca. També pot consistir en un conjunt de 60 crèdits
inclosos en un o més Màsters Universitaris i, excepcionalment, per interès
estratègic o per motius científics que aconsellen la formació en un àmbit
determinat, en un itinerari de 60 crèdits de postgrau configurats per activitats
formatives no incloses en els Màsters Universitaris. En aquest supòsit, serà
necessari comptar amb un informe favorable de l’agencia avaluadora
corresponent.
2. Per accedir al període de formació previ cal que es compleixin les condicions
d’accés a un Màster Universitari, és a dir:
a) Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol
b) Estar en possessió d’una titulació d’una institució d’educació superior de
l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), que faculti en el país
expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
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c) Estar en possessió d’una titulació de països externs a l’EEES sempre que
el títol acrediti un nivell de formació equivalent al dels títols
universitaris oficials espanyol i que faculti, en el seu país d’origen, per a
l’accés a ensenyaments de postgrau. Aquesta admissió no comportarà,
en cap cas, l’homologació del títol previ ni el seu reconeixement a altres
efectes que els de cursar els estudis de Màster.

I.4. El període d’investigació (Doctorat)
El període d’investigació, que anomenem “Doctorat”, té com a finalitat
l’elaboració, presentació i defensa de la tesi doctoral, consistent en un treball
original d’investigació. També pot contenir cursos, seminaris i altres activitats
orientades a la formació investigadora.

I.5. Els Estudis de Doctorat
1. El Doctorat s’estructura en Estudis de doctorat. Cada “Estudi de doctorat” es
configura a partir d’un conjunt de línies de recerca en un àmbit del
coneixement adscrites a un o diversos departaments o instituts de recerca de la
UAB. Cada departament o institut pot tenir adscrit, com a màxim, un estudi de
doctorat sense Menció de Qualitat.
2. El nom de cadascun dels estudis de doctorat ha de ser prou genèric per a
mantenir-se al llarg dels diferents cursos acadèmics, independentment de les
possibles modificacions de les activitats que s’hi realitzin i de les línies de
recerca que continguin.
3. Cada estudi de doctorat tindrà una comissió on hi siguin representats els
departaments i instituts implicats. També formaran part de la comissió els
coordinadors dels màsters que configurin el període formatiu previ. La
comissió tindrà un Coordinador de l’Estudi de doctorat que serà escollit entre
els seus membres.

I.6. Contingut dels estudis de doctorat
1. L’objectiu principal d’un estudi de doctorat és la realització de la tesi doctoral
sota la supervisió d’un director, però alhora ha de contemplar objectius
formatius concrets adreçats a garantir:
a) el coneixement d’un camp d’estudi específic i de la metodologia
associada al mateix
b) la capacitat de realitzar anàlisis crítiques, i d’avaluar i sintetitzar idees
noves i complexes
c) la capacitat de comunicar els resultats del seu treball científic, cultural o
social a la comunitat acadèmica i professional.
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2. Els cursos, seminaris o altres activitats formatives que es programin, seran
activitats no reglades i obligatòries per a tots els estudiants de l’estudi de
doctorat.

I.7. Durada del doctorat
1. La durada estimada del període d’investigació (doctorat), per a un estudiant a
temps complet, serà de 3 cursos acadèmics. Els objectius formatius de l’estudi
de doctorat (entre els quals s’hi inclou la realització de la tesi doctoral) hauran
de tenir present aquesta durada.
2. La Comissió de l’estudi de doctorat, prèvia sol·licitud de l’interessat, podrà
prorrogar aquest període per un altre d’igual durada. Les sol·licituds de
pròrroga d’estudiants a temps parcial (situació que caldrà acreditar
documentalment) es resoldran favorablement.
3. En circumstàncies excepcionals, la Subcomissió de Postgrau podrà autoritzar
una segona (i última) pròrroga de igual durada.

I.8. Requisits d’accés a un Estudi de doctorat
1. Per accedir a un estudi de doctorat cal que es compleixi algun dels següents
requisits:
a) Haver superat el corresponent període formatiu previ.
b) Estar en possessió d’un títol oficial de Màster Universitari, o un altre del
mateix nivell expedit per una institució d’educació superior de l’EEES.
c) Estar en possessió d’una titulació de països externs a l’EEES sempre que
el títol acrediti un nivell de formació equivalent al del títol de Màster
Universitari oficial espanyol i que faculti, en el seu país d’origen, per a
iniciar el període d’investigació del doctorat. Aquesta admissió no
comportarà, en cap cas, l’homologació del títol previ ni el seu
reconeixement a altres efectes que els de cursar els estudis de Doctorat.
2. A més dels requisits d’accés legals, l’Estudi de Doctorat fixarà els requisits
d’accés específics que consideri oportuns, que poden contemplar, entre
d’altres, l’obligatorietat d’haver cursat una o més matèries específiques, la
superació de proves de nivell o la superació d’una entrevista personal.
3. En tots els casos, l’estudiant haurà d’haver cursat un mínim de 300 crèdits
entre els estudis de grau i postgrau, dels quals, un mínim de 60 han de ser de
postgrau. Un mínim de 15 crèdits de postgrau han de ser d’iniciació a la
recerca; si no els hagués cursat, la seva admissió estaria condicionada a la
superació, durant el primer any, del mòdul d’iniciació a la recerca del període
formatiu corresponent. A efectes del còmput de crèdits esmentats en aquest
punt, s’utilitzarà la següent taula:
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Titulació
Llicenciat/Enginyer/Arquitecte o
equivalent
Diplomat/Enginyer tècnic/Arquitecte
tècnic o equivalent (Bachelor, ...)
Programa de Doctorat (RD 778/1998)
complet (amb DEA inclòs) o equivalent

Equivalència
240 crèdits ECTS de Grau.
180 crèdits ECTS de Grau.

60 crèdits ECTS de Postgrau (30
acadèmics i 30 d’iniciació a la
recerca).
Aquesta equivalència no donarà
dret a l’obtenció del títol oficial
de Màster.
Període docent d’un Programa de Doctorat Fins a un màxim total de 30
(RD 778/1998) o equivalent (DESE)
crèdits ECTS acadèmics de
Postgrau.
4. Per a l’admissió a l’estudi de doctorat caldrà, també, la conformitat d’un doctor
per a assumir la tasca de director de la tesi.
I.9. Altres possibilitats d’accés a l’estudi de doctorat
1. Es podrà accedir als estudis de doctorat amb un títol de Graduat o Graduada
d’una durada, d’acord amb les normes de dret comunitari, de 300 o més crèdits
(cas de Medicina, Veterinària, etc.). En aquests casos la universitat podrà
programar activitats reglades però, en tot cas, s’haurà de contemplar la
superació d’un mínim de 15 ECTS d’iniciació a la recerca.
2. Per accedir als estudis de doctorat amb estudis de postgrau no oficials s’haurà
d’obtenir una resolució d’equivalència de les matèries superades per mòduls
programats en diversos Màsters Universitaris.

I.10. Oferta de places
Cada curs acadèmic els estudis de doctorat hauran fer públic el nombre de
places que ofereixen, les línies de recerca en les que es poden realitzar les tesis
doctorals i els possibles directors.

I.11. Selecció dels candidats
1. Quan el nombre de candidats que compleixin tots els requisits d’accés superi el
nombre de places que l’estudi ofereix, s’utilitzaran els criteris de selecció, que
poden contemplar, entre d’altres, aspectes com ara la formació prèvia dels
estudiants o l’adequació del projecte de tesi a les línies de recerca de l’estudi
de doctorat.
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2. Mentre hi hagi places vacants no es podrà denegar l’admissió a cap candidat
que compleixi els requisits d’accés generals i específics.

I.12. Complements de formació
1. En funció de la formació prèvia de l’estudiant, es podrà contemplar la
conveniència de cursar complements de formació específics individualitzats,
que es configuraran a partir d’activitats de postgrau oficial ja programades per
la universitat.
2. Aquests complements, juntament amb els crèdits d’iniciació a la recerca si
també s’haguessin de cursar, s’hauran de superar durant el primer any i,
conjuntament, no podran excedir els 30 crèdits
3. La formació reglada de postgrau de la qual es matriculi l’estudiant per
recomanació del seu director, apareixerà en el seu expedient acadèmic.

I.13. Admissió dels candidats
L’admissió serà resolta pel rector i estarà condicionada a la superació dels
complements de formació, si escau.

I.14. Formalització de la matrícula
1. Els candidats admesos hauran de formalitzar la seva matrícula en el termini
màxim d’un mes a partir de la data d’admissió. En cas de no formalitzar-la en
aquest termini haurà de sol·licitar l’admissió novament.
2. Un cop matriculats, els candidats tindran la condició d’estudiant de doctorat (o
doctorand) de la UAB.
3. Els doctorands hauran matricular-se, també, cadascun dels cursos acadèmics
posteriors, dins dels terminis que fixi el calendari acadèmicoadministratiu.

I.15. El director de la tesi
1. Per a l’elaboració de la tesi, la universitat assignarà al doctorand un director o
directora que serà un doctor o una doctora de l’estudi de doctorat. Si el director
no pertany al col·lectiu de personal acadèmic doctor de la UAB, s’haurà de
nomenar un tutor d’aquest col·lectiu.
2. Les tesis doctorals podran ser codirigides per altres doctors, fins a un màxim de
tres codirectors.
3. Un mateix director podrà dirigir, com a màxim, cinc tesis simultàniament. A
aquest efecte, si la tesi és codirigida, es comptabilitzarà la fracció corresponent
a cada director.
4. La tasca de direcció de tesis doctoral serà reconeguda d’acord amb el que
estableixi la normativa sobre dedicació docent del professorat.
5. Les responsabilitats del director de la tesi són, entre d’altres:
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a) Comunicar al doctorand, si escau, les normes de seguretat en el treball.
b) Comunicar al doctorand tots els medis que li ofereix la universitat que
són d’importància per a la seva investigació.
c) Assistir al doctorand en la definició del tema de la seva investigació
doctoral que, eventualment, culminarà en la tesi doctoral.
d) Assistir al doctorand a solucionar els diferents aspectes relacionats amb
la investigació i a establir els detalls concrets de la mateixa, així com els
medis requerits i, si escau, el disseny experimental.
e) Indicar al doctorand les activitats formatives més adients per a la seva
recerca quan l’estudi de doctorat les contempli.
f) Comunicar al doctorand qualsevol norma o aspecte ètic que puguin tenir
relació amb la seva investigació.
g) Acordar el pla de supervisió de la feina d’investigació i planificar
reunions regulars.
h) Assessorar el doctorand en la seva investigació, en general, i en la
preparació de la tesi, en particular.
i) Llegir, corregir i comentar el manuscrit de la tesi amb anterioritat a la
data pactada per al dipòsit, sempre que el doctorand li hagi proporcionat
l’exemplar amb una antelació raonable.
j) Assabentar-se de que el doctorand coneix els requeriments
administratius i acadèmics per a la defensa de la tesi, així com els límits
temporals corresponents a tot el procés.

I.16. Responsabilitats de l’estudiant de doctorat
Són responsabilitats del doctorand:
a) Complir amb les activitats formatives i seminaris d’investigació
programats en l’estudi de doctorat i amb les activitats acordades amb el
seu director.
b) Presentar al director el treball realitzat amb el format i la freqüència
acordats prèviament. La freqüència ha de contemplar les possibles
festivitats del calendari acadèmic.
c) Consultar amb el seu director abans de realitzar qualsevol altre activitat
addicional en la universitat, per tal de valorar conjuntament la possible
repercussió sobre la seva dedicació a la tesi doctoral.
d) Complir els requeriments de seguretat en el treball, o qualsevol altre
específic que existeixi en el lloc on desenvolupi la seva recerca.
e) Complir amb les normes de caire ètic establertes per la universitat.
f) Presentar el manuscrit de la tesi al director amb una antelació raonable a
la data pactada per al dipòsit, per a la seva darrera revisió.

11

I.17. Seguiment del progrés del doctorand
1. La Comissió de l’estudi de doctorat proposarà mecanismes que permetin el
seguiment anual del progrés del doctorand, tant pel que fa a les activitats
formatives programades com a la tasca de recerca assignada. A aquest efecte,
aquest seguiment anual haurà d’incloure, com a mínim, la presentació oral per
part del doctorand de l’estat de la feina realitzada que serà avaluada per una
comissió de tres doctors designada per la comissió de l’estudi de doctorat. En
casos excepcionals (estades de recerca o treballs de camp), la subcomissió de
postgrau, previ informe de la comissió de l’estudi de doctorat, podrà autoritzar
substituir la presentació oral per un altre format.
2. Per a la matrícula anual dels doctorands caldrà l’informe favorable de la
comissió de l’estudi de doctorat.
3. En funció d’aquest seguiment, la comissió de l’estudi de doctorat pot proposar
a la Subcomissió de Postgrau la no continuïtat com a doctorand.

I.18. Funcions de la Comissió i del Coordinador de l’Estudi de Doctorat
1. Són funcions de la Comissió de l’estudi de doctorat:
a) Actuar com a òrgan responsable de l’estudi de doctorat
b) Escollir el coordinador de l’estudi de doctorat.
c) Proposar modificacions en els requisits d’accés específics, en els criteris
de selecció i en el nombre de places, que hauran de ser aprovades per la
Subcomissió de Postgrau
d) Proposar, si escau, les equivalències/reconeixements per a l’accés a
l’estudi de doctorat, que seran resoltes per la Subcomissió de Postgrau.
e) Seleccionar els candidats, d’acord amb els criteris establerts, quan el seu
nombre superi el de places disponibles.
f) Elaborar la proposta d’admissió dels candidats, que haurà d’incloure
l’assignació del director de tesi, que serà resolta pel rector.
g) Determinar, si escau, i d’acord amb el director de la tesi, els
complements de formació que l’estudiant haurà de realitzar.
h) Proposar a la Subcomissió de Postgrau la no continuïtat com a doctorand
a partir d’avaluacions desfavorables obtingudes en l’aplicació dels
mecanismes de seguiment de l’estudi.
i) Estudiar els motius que han portat a un doctorand a sol·licitar
l’allargament del període de realització de la tesi per damunt de la
durada establerta. En base a aquests motius haurà de autoritzar o no la
primera pròrroga o informar favorablement o desfavorablement a la
Subcomissió de Postgrau la concessió d’una segona pròrroga.
j) Proposar el tribunal per a la concessió de premis extraordinaris.
k) Promoure la qualitat de l’estudi de doctorat i proposar els mecanismes
adients per tal de millorar-la.
l) Analitzar qualsevol altra incidència que sorgeixi i proposar actuacions
concretes, que seran resoltes per la Subcomissió de Postgrau.
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m) Valorar i aprovar el projecte de tesi.
n) Autoritzar el dipòsit de la tesi.
o) Proposar el tribunal de defensa de la tesi.
p) Valorar i aprovar els convenis de cotutela.
2. Són funcions del Coordinador de l’estudi de doctorat:
a) Coordinar la comissió de l’estudi de doctorat.
b) Orientar i assessorar als candidats en la recerca de director de la tesi.
c) Vetllar per l’actualització de la informació de les normatives pròpies de
l’estudi de doctorat.
d) Vetllar per la custòdia de les actes de les reunions de la comissió de
l’estudi de doctorat i la documentació relacionada.
e) e) Informar l’Escola de Postgrau de les normatives pròpies de l’estudi de
doctorat i de les incidències que afectin els estudiants de doctorat i les
seves tesis doctorals.

I.19. Creació, reestructuració i supressió d’estudis de doctorat
1. La creació, reestructuració i supressió d’estudis de doctorat és competència de
la Subcomissió de Postgrau de la Comissió d’Afers Acadèmics, a proposta dels
departaments o instituts implicats.
2. La Subcomissió de Postgrau podrà autoritzar a altres estructures de recerca la
presentació de projectes d’estudis de doctorat per criteris d’interès estratègic
per a la universitat o per motius científics que aconsellin la formació de doctors
en un àmbit determinat.
3. Cadascun dels departaments o instituts propis de la UAB podrà tenir adscrits
un o més estudis de doctorat amb Menció de Qualitat, sense limitació en el
nombre.
4. Cadascun dels departaments o instituts propis de la UAB només podrà tenir
adscrit, com a màxim, un únic estudi de doctorat sense menció de qualitat, que
agruparà totes les línies de recerca no incloses en els doctorats amb menció de
qualitat. Aquests estudis de doctorat, podran, també, ser comuns a diversos
departaments o instituts si així ho acorden.
5. Per tal de possibilitar que un determinat grup de línies de recerca es pugui
estructurar en estudi de doctorat individualitzat, s’establirà un procediment
d’avaluació intern. Si l’avaluació és favorable, la Subcomissió de Postgrau,
aprovarà, de forma provisional, al començament de cada curs acadèmic, la
creació d’un nou estudi de doctorat, que restarà condicionada a l’obtenció de la
menció de qualitat en el mateix curs.
6. La proposta d’un nou estudi de doctorat per part d’un o diversos departaments
o instituts haurà d’especificar:
a) Els objectius formatius específics.
b) El Màster o Màsters Universitaris (o el conjunt de 60 ECTS de postgrau
oficial) que configuren el període formatiu previ.
13

c)
d)
e)
f)
g)

Les línies de recerca al voltant de les quals es configura l’estudi.
Els requisits d’accés específics .
Els criteris de selecció.
L’oferta de places.
Les activitats no reglades programades i la conveniència de cursar
complements de formació en funció del currículum previ de l’estudiant,
si escau.
h) Els mecanismes proposats per a fer efectiu el seguiment de les activitats
formatives i de recerca dels doctorands.
i) La composició de la comissió de l’estudi.

I.20. Els “Programes de Doctorat”
1. D’acord amb el RD 1393/2007, en el que es basa el present marc regulador, el
conjunt format pel període de formació previ i pel període d’investigació
(estudi de doctorat) es denomina “Programa de Doctorat”. Atès que en el marc
de l’EEES els estudis superiors s’estructuren en tres cicles diferenciats (grau,
màster i doctorat), la UAB considerarà els “Programes de Doctorat” com
simples unions de dues etapes independents i només en farà ús quan sigui
imprescindible (mencions de qualitat, etc.).
2. El nom d’un “Programa de Doctorat” serà, normalment, el de l’estudi de
doctorat que inclou, llevat d’aquells casos en que contingui diversos estudis de
doctorat, situació que es donarà fonamentalment en els programes de doctorat
interuniversitaris.
3. Seran considerats estudiants del “Programa de Doctorat” tant els que es trobin
en la fase d’investigació (doctorands) com els que estiguin realitzant la fase
formativa prèvia.

I.21. El títol de doctor honoris causa
La UAB, d’acord amb el que indiquen els seus estatuts i la normativa
corresponent, podrà nomenar doctor o doctora honoris causa les persones que,
en atenció als seus mèrits acadèmics, científics o personals, mereixin aquesta
consideració.

14

Capítol II. De la tesi doctoral
II.1. La tesi doctoral
La tesi doctoral consistirà en un treball original d’investigació elaborat pel
candidat en qualsevol disciplina, que haurà d’estar emmarcada en alguna de les
línies de recerca que configuren l’Estudi de Doctorat.

II.2. La direcció de tesis doctorals
1. Tal com s’indica a l’article I.15, per a l’elaboració de la tesi, la universitat
assignarà al doctorand un director o directora, que serà un doctor o una doctora
amb experiència investigadora acreditada. Si el director no pertany al col·lectiu
de personal acadèmic doctor de la UAB, s’haurà de nomenar un tutor d’aquest
col·lectiu.
2. Una tesi pot tenir fins a un màxim de tres codirectors. Un mateix director
podrà dirigir, com a màxim, cinc tesis simultàniament. A aquest efecte, en cas
de codirecció, es comptabilitzarà la fracció corresponent.

II.3. Inscripció del projecte de tesi doctoral
1. El doctorand ha de presentar un projecte de tesi a la comissió de l’estudi de
doctorat, per a la seva aprovació, en el termini màxim de quatre mesos des de
la data d’admissió. En cas de no fer-ho, la seva admissió quedarà sense efecte.
2. Aquest projecte es pot articular en: títol provisional, antecedents, hipòtesi de
treball, metodologia proposada i previsió de resultats. El projecte ha de tenir el
vistiplau del director de la tesi, i si escau, del tutor.
3. El projecte de tesi quedarà vinculat d’una banda a l’estudi de doctorat
corresponent i, de l’altra, al departament o institut al qual pertanyi el director
de la tesi.

II.4. Canvi d’inscripció del projecte de tesi
El doctorand pot sol·licitar el canvi de la inscripció del projecte de tesi a un
altre estudi de doctorat. La sol·licitud es presentarà per escrit a l’Escola de
Postgrau i caldrà aportar l’acceptació, per escrit, de la comissió de l’estudi
receptor i el vistiplau de la de l’estudi de sortida.

II.5. Format de la tesi doctoral
1. La tesi doctoral haurà de constar, com a mínim, d’una introducció al tema
d’estudi, dels objectius que es pretenen assolir, d’una exposició de la
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investigació realitzada, de la discussió dels resultats obtinguts, i de les
conclusions. A més a més podrà constar de quants annexos es considerin
convenients.
2. La portada de la tesi ha de fer constar que es tracta d’una tesi doctoral, el títol
(i subtítol, si escau), l’autor, el director, el departament, la facultat, la
universitat, i l’any. En cas de tesis de més d’un volum, s’ha d’indicar clarament
el número del volum. Per a tota la resta de qüestions es recomana que la
presentació i confecció es segueixin les indicacions fetes pel Servei de
Biblioteques de la UAB.

II.6. Llengua de redacció de la tesi doctoral
1. La tesi serà redactada en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya o en
anglès. Excepcionalment, la Subcomissió de Postgrau podrà autoritzar la
redacció en una altra llengua si hi ha motius acadèmicament justificats.
2. Les tesis doctorals elaborades en els àmbits de les filologies o de traducció i
d’interpretació, es podran presentar en les llengües corresponents.

II.7. Dipòsit de la tesi doctoral
1. La comissió de l’estudi de doctorat autoritzarà el dipòsit de la tesi.
2. 2.Un cop finalitzada la tesi doctoral, el doctorand, després d’obtenir l’informe
previ favorable del director de la tesi (i del tutor, en cas que s’hagi nomenat)
efectuarà el dipòsit de la tesi per garantir-ne la publicitat i per permetre que
altres doctors puguin fer observacions sobre el seu contingut. En casos molt
excepcionals, la Subcomissió de Postgrau, amb l’informe previ de la comissió
de l’estudi de doctorat de doctorat, podrà autoritzar el dipòsit de la tesi sense
l’informe previ del director.
3. La comissió de l’estudi de doctorat remetrà tota la documentació que el procés
d’avaluació de la tesi hagi generat a l’Escola de Postgrau per a què l’adjunti a
l’expedient del doctorand.
4. Per a realitzar el dipòsit hauran d’haver transcorregut un mínim de dos anys
des de la data d’inscripció del projecte de tesi
5. En el moment del dipòsit, que s’efectuarà a l’Escola de Postgrau, es presentarà
la documentació següent:
a) L’informe del director de la tesi (i del tutor, en cas que s’hagi nomenat o,
excepcionalment, l’autorització de la Subcomissió de Postgrau), que haurà
de relacionar la tesi amb el projecte inicialment presentat i, si escau, haurà
de justificar els possibles canvis.
b) Dos exemplars de la tesi doctoral (un serà finalment enviat al Servei de
Biblioteques per al seu dipòsit i l’altre al departament o institut al qual
estigui vinculada la tesi.
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c) La proposta de nomenament de tribunal per part de la comissió de
l’estudi de doctorat.
6. Un cop realitzat el dipòsit, l’Escola de Postgrau ho comunicarà a tots els
departaments i instituts de recerca de la universitat.
7. Durant un període de 14 dies naturals (període de dipòsit) comptats a partir del
dia següent a la data d’aquesta notificació, els doctors podran remetre a
l’Escola de Postgrau les observacions que considerin oportunes sobre el
contingut de la tesi.

II.8. Admissió a tràmit de defensa
Un cop transcorregut el període de dipòsit, el delegat del rector per a doctorat, per
delegació de la Subcomissió de Postgrau, en vista de la documentació rebuda i les
observacions efectuades per doctors, procedirà, si escau, a l’autorització de la defensa
pública de la tesi. En els supòsits que no s’autoritzi la defensa de la tesi, es
comunicarà per escrit les raons d’aquesta decisió al doctorand, al director de la tesi i a
la comissió de l’estudi de doctorat.
II.9. El tribunal d’avaluació de la tesi
1. Un cop autoritzada la defensa de la tesi doctoral, el Delegat del rector per a
doctorat, per delegació de la Subcomissió de Postgrau, nomenarà el tribunal,
compost per tres membres titulars i per dos suplents.
2. Els tres membres titulars seran de tres institucions diferents i, com a màxim, un
serà de la UAB. Pel que fa als dos membres suplents, només un podrà ser de la
UAB. A aquests efectes, tots els doctors dels centres de l’Esfera UAB es
consideraran com membres de la UAB.
3. Tots els membres del tribunal han de ser doctors amb experiència
investigadora acreditada. Es considera automàticament acreditada l’experiència
investigadora de tots els professors universitaris o investigadors que pertanyin
a centres de recerca públics o privats. El Delegat del rector per a doctorat, per
delegació de la Subcomissió de Postgrau, podrà considerar altres casos de
manera excepcional.
4. El director, o codirectors, de la tesi no podrà formar part del tribunal. Tampoc
en podran formar part els coautors dels possibles treballs publicats derivats de
la recerca de la tesi.
5. El Delegat del rector per a doctorat, per delegació de la Subcomissió de
Postgrau, designarà, entre els membres del tribunal, un president i un secretari
(es recomana que almenys un d’aquests dos membres pertanyi a la UAB).
6. En cas de renúncia per causa justificada d’un membre titular del tribunal, el
president procedirà a substituir-lo pel suplent corresponent, i ho comunicarà a
l’Escola de Postgrau. En cap cas el tribunal podrà actuar amb menys de tres
membres.
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II.10. Defensa i avaluació de la tesi doctoral
1. Prèviament a l’acte de defensa de la tesi, el doctorand farà arribar a cadascun
dels membres del tribunal un exemplar de la tesi amb la suficient antelació per
tal de què pugui ser examinada detingudament (es recomana un mínim de 15
dies).
2. L’Escola de Postgrau farà arribar al president del tribunal les observacions que
hagin presentat altres doctors, fins a 24 hores abans de la defensa.
3. El coordinador de l’estudi de doctorat farà arribar a l’Escola de Postgrau la
proposta del president del lloc i la data de l’acte públic de defensa, amb una
antelació mínima de 14 dies naturals a la data de celebració i convocarà els
altres membres del tribunal i el doctorand. La defensa de la tesi es farà a la
UAB. En casos excepcionals la Subcomissió de Postgrau podrà autoritzar la
lectura fora de la UAB sempre que els motius estiguin degudament justificats i
vinculats a la investigació.
4. L’Escola de Postgrau farà difusió pública del lloc i data de l’acte de defensa
pública a tota la comunitat universitària.
5. L’acte de defensa tindrà lloc en sessió pública i consistirà en l’exposició i
defensa pel doctorand de la investigació realitzada davant dels membres del
tribunal.
6. La tesi serà defensada en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya o en
anglès. Les tesis en els àmbits de les filologies o de traducció i interpretació es
podran defensar en les llengües corresponents. Excepcionalment, la
Subcomissió de Postgrau podrà autoritzar la defensa en una altra llengua si hi
ha motius acadèmicament justificats i sempre que tots els membres del tribunal
que l’han d’avaluar hagin fet constar la seva conformitat.
7. Els doctors presents a l’acte públic poden formular qüestions en el moment i la
forma que assenyali el president del tribunal.
8. Un cop finalitzades l’exposició i defensa de la tesi, el tribunal emetrà un
informe i la qualificació global concedida a la tesi d’acord amb l’escala
següent: no apte, aprovat, notable i excel·lent. El tribunal podrà atorgar la
menció de cum laude si la qualificació global és d’excel·lent i s’emet, en aquest
sentit, el vot favorable per unanimitat. En el cas que el doctorand obtingui una
qualificació global de no apte en la defensa de la seva tesi doctoral, es
considerarà que queda exclòs de l'estudi de doctorat que ha cursat. Si aquest
estudiant vol continuar els estudis de doctorat a la UAB haurà d'iniciar
novament el procés d'admissió a un estudi de doctorat i seguir totes les fases
exigides en aquest marc regulador per a la presentació d'una tesi doctoral nova.
9. El secretari del tribunal farà arribar a l’Escola de Postgrau, personalment o a
través dels registres de la UAB, l’acta de qualificació de la tesi, i qualsevol
altra documentació reglamentària (full TESEO, acta addicional de la Menció
de Doctor Europeu, etc.).
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II.11. Arxiu de tesis doctorals
1. Un cop aprovada la tesi doctoral, la universitat s’ha d’ocupar de l’arxiu
d’aquesta, i ha de remetre un exemplar de la mateixa, així com la informació
necessària, al Ministeri als efectes oportuns.
2. El candidat a doctor confeccionarà el full TESEO o documents similars amb
anterioritat a la defensa de la tesi. Aquesta documentació serà lliurada al
secretari del tribunal, que la signarà i l’entregarà a l’Escola de Postgrau
juntament amb la resta de documentació oficial.
3. En el cas que, derivat dels comentaris que els doctors hagin realitzat en l’acte
públic de defensa, el tribunal consideri que cal substituir els exemplars de la
tesi dipositats, el secretari del tribunal farà un informe en aquest sentit, que
remetrà juntament amb els nous exemplars de la memòria a l’Escola de
Postgrau, la qual gestionarà la substitució.

II.12. Tesis doctorals en règim de cotutela
1. La UAB podrà formalitzar convenis amb universitats estrangeres per a la
realització de tesis doctorals en cotutela. En aquest cas, els doctorands faran els
seus treballs sota el control i la responsabilitat d’un director o directora de tesi
en cadascun dels dos centres signants del conveni.
2. Només es podran signar acords dins el primers dotze mesos de realització de la
tasca investigadora, comptant com a data d’inici la d’inscripció del projecte de
tesi.
3. El temps de preparació de la tesi es repartirà entre els dos centres. L’estada
mínima a la UAB haurà de ser de nou mesos que podran fraccionar-se.

II.13. El conveni de cotutela
1. Per formalitzar una tesi en cotutela s’haurà de signar un conveni entre les dues
universitats participants.
2. Aquest conveni haurà d’especificar, com a mínim:
a) El codirectors de la tesi
b) Els períodes que el doctorand haurà de passar en cadascuna de les
universitats.
c) L’acord sobre el pagament de les taxes de tutela, o equivalents, si és
diferent del que s’indica en el punt II.15.
d) La universitat en la que tindrà lloc l’acte de defensa pública de la tesi.
e) Que les dues universitats es comprometen, 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 que
corresponen a cadascuna d’elles.
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II.14. Inscripció de les tesis en règim de cotutela
1. La tesi s’inscriurà en un estudi de doctorat de la UAB. En cas que també s’hagi
inscrit en una altra universitat, se li mantindrà com a data d’inscripció la més
antiga.
2. El candidat a doctor abonarà les taxes de tutela, o equivalents, a la seva
universitat d’origen, llevat que el conveni especifiqui una altra cosa.
3. Els drets corresponents a la defensa de la tesi, només s’abonaran a la
universitat on es realitzi, punt aquest que estarà especificat en el conveni.

II.15. Dipòsit de les tesis en règim de cotutela
1. La tesi presentada en règim de cotutela 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. Si la tesi es defensa en una universitat diferent de la UAB, el candidat a doctor
haurà d’efectuar el dipòsit de la mateixa en idèntiques condicions que si es
defensés a la UAB.

II.16. Defensa de la tesi en règim de cotutela
1. El tribunal de la tesi es constituirà d’acord amb la normativa de la universitat
on es faci la defensa.
2. La defensa de la tesi en règim de cotutela s’ha de fer en una de les llengües
acceptades per la universitat on es faci la defensa pública i ha d’anar
acompanyada d’un resum de l’exposició oral en una de les llengües acceptades
a l’altra universitat.

II.17. Utilització i protecció dels resultats de la tesi en règim de cotutela
La publicació, l’explotació i la protecció dels resultats de la tesi en règim de
cotutela, derivats de la recerca de caràcter comú als departaments on aquesta ha
estat realitzada, han d’estar garantits de conformitat amb les disposicions
específiques de cada país.

II.18. Tesis per compendi de publicacions
1. Per a la presentació de tesis per compendi de publicacions caldrà:
a) Un mínim de dos publicacions (articles, capítols de llibre o llibres).
b) Que aquestes publicacions hagin estat publicades o acceptades per a la
seva publicació amb posterioritat a la data d’inscripció del projecte de
tesi.
c) Que les publicacions que conformin la tesi doctoral no hagin estat
utilitzades en tesis anteriors.
d) Que a les publicacions consti la UAB:
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i. a través de la filiació del director o del doctorand, o
ii. en els agraïments (o en nota a peu de pàgina) amb l’expressió
“Aquest treball ha estat realitzat en el marc del Doctorat en ...........
de la Universitat Autònoma de Barcelona” o similar.
e) Presentar una sol·licitud a la Subcomissió de Postgrau a la que
s’adjuntarà la documentació següent:
i. Informe del director de la tesi on s’indiqui la idoneïtat de la
presentació de la tesi per compendi.
ii. Una còpia dels articles, dels capítols de llibre, del llibre o dels
llibres que conformaran la tesi doctoral.
iii. L’acceptació per escrit dels coautors que el/la candidat/a presenti
el treball com a tesi.
iv. La renúncia dels coautors no doctors dels treballs a presentar-los
com a part d’una altra tesi doctoral.
2. 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 Subcomissió de
Postgrau per a formar part de la tesi.
3. Un cop aprovada la sol·licitud, es podrà dipositar la tesi per al seu tràmit de
defensa. En aquest moment es podran afegir nous treballs al compendi sempre
que:
a) reuneixin els requisits dels ja presentats, i
b) hagin estat aprovats prèviament per la Subcomissió de Postgrau.
4. Cada estudi de doctorat, prèvia aprovació del corresponent reglament per la
seva comissió de l’estudi, podrà incorporar requeriments addicionals als
especificats en aquest article.

II.19. Menció de “Doctor europeu”
1. Es pot incloure en l’anvers del títol de doctor o doctora la menció “Doctor
europeu”, sempre que es donin les circumstàncies següents
a) Que durant el període de formació necessari per a l’obtenció del títol de
doctor s’hagi realitzat una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya,
en una institució d’ensenyament superior o centre d’investigació d’un
Estat membre de la Unió Europea, cursant estudis o realitzant treballs de
recerca que hagin estat reconeguts per la universitat. Aquesta estada
podrà ser fragmentada, sempre que el total sigui igual o superior als tres
mesos, però ha d’estar feta a una mateixa institució.
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b) Que, com a mínim el resum i les conclusions, s’hagin redactat i siguin
presentats en una de les llengües oficials de la Unió Europea diferent a
qualsevol de les llengües oficials a Espanya.
c) Que la tesi hagi estat informada per un mínim de dos experts que
pertanyin a alguna institució d’ensenyament superior o institut
d’investigació d’un Estat membre de la Unió Europea diferent
d’Espanya, diferents dels membres del tribunal de la tesi.
d) Que, com a mínim, un expert que pertanyi a alguna institució
d’ensenyament superior o institut d’investigació d’un Estat membre de la
Unió Europea diferent d’Espanya, amb el grau de doctor, i diferent del
responsable de l’estada esmentada en l’apartat a) i dels esmentats en
l’apartat c), hagi format part del tribunal avaluador de la tesi.
2. La defensa de la tesi ha de tenir lloc a la pròpia universitat espanyola en què el
doctorand estigui inscrit.
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3. Un cop s’hagi defensat la tesi doctoral, s’haurà de presentar a l’Escola de
Postgrau la documentació següent:
a) L’imprès de sol·licitud de menció.
b) 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 a l’article anterior.
c) Els informes favorables que estableix l’article anterior.
d) L’acta addicional signada pel secretari del tribunal on s’ha fet constar
que es compleixen els requisits de redacció i presentació en una altra
llengua de la Unió Europea (aquesta acta addicional la pot presentar el
secretari del tribunal junt amb l’acta de la defensa).

II.20. Premis extraordinaris de doctorat
1. Cada estudi de doctorat podrà concedir, cada curs acadèmic, premis
extraordinaris de doctorat en funció de la vàlua científica de les tesis
defensades.
2. Hi optaran totes les tesis qualificades “excel·lent cum laude” sense necessitat
que el doctor o la doctora ho sol·liciti.
3. Es podrà concedir fins a un premi extraordinari per a cada cinc tesis
defensades, o fracció. Els premis podran quedar deserts i no es podran donar ex
aequo.
4. La proposta de concessió la farà un tribunal, format per tres membres titulars i
per dos suplents, tots professors doctors de la UAB que pertanyin a l’estudi de
doctorat, aprovat per la Subcomissió de Postgrau a proposta de la comissió de
l’estudi.
5. La Comissió d’Afers Acadèmics considerarà les propostes del premi
extraordinari de cada estudi de doctorat i, per delegació del Consell de Govern,
farà l’aprovació definitiva.
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Capítol III. De l’homologació de títols de doctor estrangers
III.1. Homologació de títols de doctor estrangers.
Amb l’aprovació del Reial Decret 309/2005, de 18 de març, pel qual es
modifica el Reial Decret 285/2004, pel qual es regulen les condicions
d’homologació i convalidació de títols estrangers d’educació superior, el rector
o rectora de la Universitat té la competència per a l’homologació del grau de
doctor o doctora.

III.2. Presentació de sol·licituds.
1. El procediment s’inicia per sol·licitud de l'interessat, adreçada al rector de la
Universitat, d’acord amb el model elaborat per la UAB i presentada a la Gestió
Acadèmica de l’Escola de Postgrau de la UAB o a qualsevol punt del Registre
General de la UAB.
2. No es pot sol·licitar l'homologació de manera simultània en més d'una
universitat, per a la qual cosa s’exigeix a la persona que fa la sol·licitud la
signatura d’un compromís en aquest sentit.
3. Els documents que han d’acompanyar obligatòriament la sol·licitud són els
següents:
a) Certificat acreditatiu de la nacionalitat del sol·licitant (fotocòpia
compulsada del DNI o passaport).
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 la quantitat establerta a l'article III.3.10.
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.
g) De manera complementària, es poden demanar altres documents que es
considerin necessaris per 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
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pretén homologar o per a 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.
4. Els documents expedits a l'estranger han de complir els requisits següents:
a) Han de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents per ferho, 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.

III.3. Procediment.
El Delegat del rector per a doctorat, per delegació de la subcomissió de
postgrau, estudiarà la sol·licitud i, en funció de la universitat expedidora del
títol, decidirà la conveniència de:
− Procedir a l’homologació directa, elaborant un informe per al rector.
− Demanar, prèviament, un informe sobre la tesi doctoral a la comissió
de l’estudi de doctorat més afí.

III.4. Concessió
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, en la qual es fa constar el títol estranger
que posseeix la persona interessada.
2. 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.
3. 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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Disposicions transitòries, derogatòria i final
Disposició transitòria primera
1. Els estudiants admesos en Programes de Doctorat de la UAB regulats pels RD
185/1985 i 778/1998 que inscriguin la seva tesi doctoral en una data anterior al
30 de setembre de 2009 podran continuar en el mateix programa, o sol·licitar el
canvi als estudis regulats pel RD 1393/2007. Si la inscripció és posterior a
aquesta data, la tesi s’inscriurà en un estudi de doctorat regulat pel RD
1393/2007.
2. El estudiants matriculats en estudis de doctorat de la UAB regulats pel RD
56/2005 podran sol·licitar el canvi als estudis regulats pel RD 1393/2007,
mantenint, en aquest cas, la data d’inscripció del projecte de tesi.
3. Els estudiants que haguessin cursat ensenyaments de doctorat regulats per
reials decrets anteriors al 185/1985, i que volguessin reiniciar la realització de
la tesi doctoral, hauran d’adaptar els seus expedients acadèmics al context
regulat pel RD 1393/2007 i al que s’indica en aquest marc regulador.
4. Els estudiants d’altres universitats de l’estat espanyol que, d’acord amb la
normativa legals dels seus estudis, estiguin en condicions d’iniciar la tesi
doctoral o ja l’hagin iniciada, i que vulguin realitzar o presentar la tesi per a
obtenir el títol de doctor per la UAB, hauran de sol·licitar la seva admissió en
l’estudi de doctorat corresponent. Si ja haguessin inscrit la seva tesi a la
universitat d’origen, se li mantindrà la data d’inscripció a efectes de còmput de
durada de la tesi.
5. Per als estudiants que canviïn d’un programa de doctorat (RD 185/1985 o
778/1998) a un estudi de doctorat (RD 1393/2007), el termini mínim de dos
anys indicat en l’article II.7.2, queda reduït a un any. Aquests estudiants no
seran comptabilitzats a efectes del còmput d’estudiants de doctorat assignats a
un director (article I.15, apartat 3).

Disposició transitòria segona
El procés d’extinció dels Programes de Doctorat regulats pel RD 778/1998 va
ser aprovat per la Comissió de Doctorat de la UAB en la seva sessió del 6 de
juliol de 2006, en la forma resumida següent:
a) El curs en el que el període docent d’un Programa de Doctorat (PD) és
substituït per un Màster oficial és el curs d’inici de l’extinció del PD. Si no
és substituït, el curs d’extinció serà l’indicat pel BOE o bé abans, si així ho
decideix la UAB.
b) A partir del curs d’inici d’extinció d’un PD, no s’acceptaran nous estudiants
en cap dels seus períodes (docent i investigador). Els nous estudiants hauran
d’incorporar-se al màster o a l’estudi de doctorat corresponent.
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c) La programació del període docent del PD es mantindrà durant 2 cursos
(amb docència alternativa dins el màster) . Els estudiants que no completin
el període docent en aquest temps, hauran de sol·licitar l’equiparació dels
estudis cursats dins el PD a algun estudi de postgrau regulat pel RD
1393/2007.
d) El període investigador del PD es programarà durant 4 cursos a partir de
l’inici de l’extinció. Els estudiants que no hagin superat el període
investigador del PD dins aquest temps, hauran de sol·licitar l’equiparació
dels estudis cursats dins el PD a algun estudi de postgrau regulat pel RD
1393/2007.
e) La darrera convocatòria per assolir la suficiència investigadora serà la
corresponent a la d’octubre/novembre del quart curs acadèmic posterior al
de l’inici de l’extinció del PD.
f) Tal com estableix la disposició transitòria segona del RD 1393/2007, els
ensenyaments de doctorat regulats per decrets anteriors quedaran
definitivament extingits el 30 de setembre de 2015. Un estudiant que,
havent iniciat la tesi doctoral en el marc d’algun dels decrets anteriors al
1393/2007, i que prevegi que no podrà defensar la seva tesi doctoral amb
anterioritat al 30 de setembre de 2015, haurà de sol·licitar, abans d’aquesta
data, el canvi als estudis regulats pel RD 1393/2007.

Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions anteriors, emeses per òrgans de la
UAB, referides a les matèries que es regulen en aquest marc regulador.

Disposició final
Aquesta normativa entrarà en vigor el dia 1 d’octubre de 2008.
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