Model CDDT

DOCUMENT DE COMPROMÍS ENTRE EL DOCTORAND I EL DIRECTOR/S DE TESI
El doctorat és una activitat acadèmica i professional que permet adquirir competències científiques d’alt
nivell, respecte dels valors de la crítica i respecte dels mètodes científics i de la innovació tecnològica, així
com competències genèriques valorables en oficis de responsabilitat en tots els sectors socioeconòmics.
Implica la consecució d’un projecte d’investigació original i innovador, un pla personal de formació
continuada com a suport al projecte d’investigació i l’elaboració del projecte professional del doctorand o
doctoranda.
Aquest document defineix els drets i els deures respectius i els compromisos recíprocs dels membres
signants per assegurar l’assoliment dels objectius anteriorment definits durant el període d’elaboració de la
tesi doctoral. Signen aquest document:
- El doctorand o doctoranda.
- Els directors o directores de tesi que n’orienta el projecte de recerca.
El document té el vistiplau del vicerector o vicerectora competent en nom de la institució.
Aquest acord l’han de signar totes les parts en el moment que la comissió acadèmica del programa de
doctorat concreta al doctorand o doctoranda el director o directora de tesi doctoral.
1. Col·laboració mútua
El doctorand o doctoranda i els directors o directores es comprometen a establir una col·laboració mútua per
assolir, en primer lloc, la definició del projecte de tesi doctoral, després la seva elaboració, i, finalment, la
defensa de la tesi doctoral pel doctorand o doctoranda, d’acord amb els procediments i terminis que s’hagin
establert en la normativa que s’hi aplica.
2. Obligacions i dedicació del/s director/s o directora/ores de tesi
Els directors o directores de tesi es compromet a mantenir amb regularitat reunions de treball amb el
doctorand o doctoranda per orientar i analitzar el progrés del projecte de tesi. Alhora, ha de procurar que el
doctorand o doctoranda vagi prenent la iniciativa i vagi guanyant autonomia al llarg del projecte.
També ha de procurar que el projecte tingui un caràcter original, formador, innovador i que es pugui fer en
els termes i amb els mitjans als quals el doctorand o doctoranda té possibilitats d’accés.
U
A aquests efectes, es reconeix la dedicació del/s director/s o directora/ores de tesi d’acord amb la normativa
vigent de la UPC.
3. Obligacions i dedicació del doctorand o doctoranda
El doctorand o doctoranda es compromet a desenvolupar els estudis de doctorat en el marc del que
estableix la normativa aplicable i d’acord amb els compromisos que resulten d’aquest document. Així, ha
d’informar el/s director/s o directora/ores de tesi regularment de l’evolució del seu treball, dels resultats
obtinguts i dels problemes que se li puguin plantejar en el desenvolupament d’aquest treball, i es compromet
a considerar els comentaris que aquells li facin.
A aquests efectes, la dedicació del doctorand o doctoranda és ____________________________________
(temps parcial/temps complet), d’acord amb el que s’estableixi en la normativa que s’hi aplica.
4. Confidencialitat
El doctorand o doctoranda s’obliga a mantenir en secret totes les dades i informacions que li siguin
proporcionades o revelades de forma oral, escrita, gràfica o per qualsevol altre mitjà de difusió pels directors
o directores de tesi, el tutor o tutora o qualsevol altre membre de l’equip investigador en el qual estigui
integrat, i que puguin tenir la consideració d’informació confidencial; a no revelar-la, comunicar-la, cedir-la o
divulgar-la a tercers, i a utilitzar la informació obtinguda únicament i exclusivament amb objecte de realitzar
la seva tesi doctoral.
El doctorand o doctoranda s’obliga a no revelar cap informació declarada com a confidencial del projecte
d’investigació en què participa sense haver obtingut, de forma expressa i per escrit, la deguda autorització
dels directors o directores de tesi doctoral i/o del tutor o tutora. El doctorand o doctoranda s’obliga a signar

els compromisos de confidencialitat que li puguin requerir el/s director/s o directora/ores de la tesi doctoral o
del projecte de recerca, o el tutor o tutora.
El compromís de confidencialitat i secret continuarà en vigor i serà vinculant fins i tot després que la relació
administrativa i/o laboral entre el doctorand o la doctoranda i la UPC hagi finalitzat.
5. Règim de propietat intel·lectual/industrial
El doctorand o doctoranda té el dret reconegut com a titular dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial
que li puguin correspondre d’acord amb la legalitat vigent, i a aparèixer com a coautor o coautora en tots els
treballs, articles o comunicacions en què s’exposin els treballs de recerca en els quals hagi participat de
forma rellevant, i a figurar com a primer autor o autora si el tema complet del treball és específic de la seva
tesi doctoral.
El doctorand o doctoranda té dret a exercir els drets de propietat intel·lectual derivats de la seva activitat
formativa en la recerca i de conformitat amb la seva contribució, d’acord amb allò que estableix la legalitat
vigent. Els drets esmentats són independents, compatibles i acumulables amb altres drets que puguin
derivar-se de la recerca realitzada, sense perjudici dels condicionants derivats de l’obra col·lectiva quan el
doctorand o doctoranda participi o estigui vinculat o vinculada a un projecte col·lectiu de recerca.
El doctorand o doctoranda queda sotmès o sotmesa, pel que es refereix als eventuals drets de propietat
industrial que pugui ostentar sobre els resultats de la recerca, al que estableix la legislació vigent per a les
patents universitàries i a la normativa aprovada per la UPC.
6. Resolució de conflictes
En cas d’incompliment dels compromisos inclosos en aquest document, les parts ho han de posar en
coneixement del coordinador o coordinadora del programa de doctorat corresponent, que ha d’actuar com a
mediador o mediadora. Si la mediació del coordinador o coordinadora i de la comissió acadèmica del
programa de doctorat no resol el conflicte, aquest s’ha de traslladar als òrgans competents de la UPC.
Si el doctorat es duu a terme en el marc d’un conveni amb una altra institució, les parts s’han d’atendre a les
disposicions particulars esmentades en el conveni de col·laboració, que els signataris d’aquest document
han de conèixer.
7. Vigència
Aquest document té efecte des de la data de la seva signatura fins a la lectura de la tesi doctoral, llevat de
les clàusules que continguin obligacions permanents en el temps. No obstant això, queda sense efecte en
tot el que contradigui la normativa reguladora dels procediments d’admissió del projecte de tesi, elaboració,
autorització, nomenament del tribunal i avaluació de les tesis doctorals de la UPC.
Barcelona, ....................................................................................................
El senyor/la senyora ...........................................................................................................................................
(doctorand/doctoranda)
Del Programa de Doctorat ..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
El Dr./la Dra ........................................................................................................................................................
(director o directora de tesi)
El Dr. / Dra ................................................................................................................................................
(codirector o codirectora de tesi)
El Dr./la Dra ........................................................................................................................................................
(tutor o tutora o ponent, només si s’escau)
El vicerector de Política de Recerca ...................................................................................................................
Signatura de totes les parts

