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Reglament de règim intern de l’Escola de Doctorat de la 
Universitat Politècnica de Catalunya 

Preàmbul 

La Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació ha introduït un seguit de 
modificacions legislatives amb l’objecte de promoure la recerca, el desenvolupament 
experimental i la innovació com a elements sobre els quals s’ha d’establir el desenvolupament 
econòmic sostenible i el benestar social. Una d’aquestes modificacions és la relativa a la Llei 
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, mitjançant la disposició final tercera, en 
què s’inclouen les escoles de doctorat com a part integrant de l’estructura de les universitats 
públiques, juntament amb les escoles, les facultats, els departaments, els instituts universitaris 
de recerca i la resta de centres o estructures necessaris per al desenvolupament de les 
funcions de la universitat. 
L’Escola de Doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya està subjecta al marc normatiu 
comprès en el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments 
oficials de doctorat; l’acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, de 6 d’octubre 
de 2011, sobre els estudis de doctorat i el procediment per a la creació de les escoles de 
doctorat; els articles 34 i 35 dels Estatuts de la UPC, que recullen la naturalesa i les funcions de 
l’Escola de Doctorat; el Reglament d’organització i funcionament de l’Escola de Doctorat de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, i la normativa universitària aplicable. 
Igualment, el Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de 
l’estudiant universitari, estableix els drets i deures dels doctorands i doctorandes, que, d’acord 
amb el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, ha de recollir i regular el Reglament de règim 
intern de l’Escola de Doctorat. 

Títol I. Disposicions generals 

Article 1. L’Escola de Doctorat de la UPC 
L’Escola de Doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya és la unitat acadèmica 
encarregada de l’organització, coordinació i supervisió dels ensenyaments que condueixen a 
l’obtenció del títol de doctor o doctora. Aquests ensenyaments s’organitzen en una o diverses 
branques de coneixement o amb caràcter interdisciplinari. 

Article 2. Funcions  

Les funcions de l’Escola de Doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya queden 
recollides a l’article 34 dels Estatuts de la Universitat i a la Memòria de creació de l’Escola de 
Doctorat de la UPC. 

Article 3. Règim jurídic 

L’Escola de Doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya es regeix per la legislació 
universitària vigent, pels Estatuts de la UPC, pel seu reglament d’organització i funcionament, i 
pel present reglament de règim intern. 

Article 4. Membres 

Són membres de l’Escola de Doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya: 
1. El membres integrants de la Direcció de l’Escola de Doctorat. 
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2. Els doctors o doctores que apareixen com a professorat en els documents de 
verificació, seguiment, modificació o acreditació d’un programa de doctorat, als quals 
per tant, se’ls considera professors o professores de l’Escola de Doctorat. 

3. Els doctorands i doctorandes matriculats en els ensenyaments de doctorat de la 
Universitat. 

4. El personal d’administració i serveis (PAS) de la Unitat de Doctorat adscrit al Servei de 
Gestió Acadèmica. 
 

El professorat que ha dirigit o està dirigint una tesi i que no és professorat de l’Escola de 
Doctorat pot tenir la consideració de professorat col·laborador de l’Escola de Doctorat, d’acord 
amb el que estableixin les comissions acadèmiques dels programes de doctorat. 
 
Totes les persones que integren l’Escola de Doctorat han de subscriure el seu compromís amb 
el compliment del codi ètic i de bones pràctiques del personal al servei de la Universitat 
Politècnica de Catalunya i dels seus estudiants. 

Títol II. Organització i funcionament de l’Escola de 
Doctorat 

Capítol 1. Òrgans de govern i de representació 

Secció 1. Disposicions generals 

Article 5. Òrgans col·legiats 

Els òrgans col·legiats de l’Escola de Doctorat són: 
1. La Junta de l’Escola de Doctorat. 
2. La Comissió Permanent. 
3. Les comissions acadèmiques dels programes de doctorat. 
4. El Consell de Doctorands i Doctorandes. 

Article 5. Òrgans unipersonals 

Els òrgans unipersonals de l’Escola de Doctorat són: 
1. El director o directora. 
2. Els sotsdirectors o sotsdirectores. 
3. El secretari o secretària. 
4. Els coordinadors o coordinadores dels programes de doctorat. 

Article 6. Dedicació i incompatibilitats dels òrgans unipersonals  

No es pot exercir el càrrec de director o directora, sotsdirector o sotsdirectora i secretari o 
secretària de l’Escola de Doctorat simultàniament amb els càrrecs següents: rector o rectora, 
vicerector o vicerectora, secretari o secretària general o gerent de la Universitat, nii degà o 
degana, director o directora, vicedegà o vicedegana, subdirector o subdirectora i secretari o 
secretària de les unitats acadèmiques. 
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Secció 2. La Junta i la Comissió Permanent de l’Escola de Doctorat 

Article 7. La Junta 

La secció 2 del Reglament d'organització i funcionament de l'Escola de Doctorat de la 
Universitat Politècnica de Catalunya defineix la composició i funcions de la Junta de l’Escola de 
Doctorat. 

Article 8. La Comissió Permanent 

La secció 3 del Reglament d'organització i funcionament de l'Escola de Doctorat de la 
Universitat Politècnica de Catalunya defineix la composició i funcions de la Comissió 
Permanent de l’Escola de Doctorat. 

Secció 3. Les comissions acadèmiques dels programes de doctorat 

Article 9. Naturalesa 

Les comissions acadèmiques són òrgans vinculats a cada programa de doctorat responsables 
de definir-lo, actualitzar-lo, assegurar-ne la qualitat i coordinar-lo. També són responsables de 
vetllar pel progrés de la recerca i de la formació, així com d’autoritzar el dipòsit de la tesi de 
cada doctorand o doctoranda del programa de doctorat. 

Article 10. Nomenament 

El director o directora de la unitat bàsica promotora d’un programa de doctorat nomena i 
destitueix els membres de la comissió acadèmica del programa, d’acord amb el seu reglament 
d’organització i funcionament. Així mateix, el reglament d’organització i funcionament concreta 
la durada de la condició de membre de la comissió. 
Si hi ha més d’una unitat promotora o el programa és interuniversitari, hi ha d’haver un conveni 
signat entre les unitats o universitats promotores del programa que especifiqui les particularitats 
de l’elecció dels membres de la comissió i del funcionament d’aquesta.  

Article 11. Composició 

Les comissions acadèmiques dels programes de doctorat estan formades per: 
 
1. El coordinador o coordinadora del programa de doctorat. 
2. Un mínim de dos professors o professores de l’Escola de Doctorat pertanyents a la unitat 

promotora. 
3. Un representant dels doctorands i doctorandes matriculats en el programa de doctorat, si ho 

determina la normativa específica del programa de doctorat. 
4. Investigadors doctors o investigadores doctores d’organismes públics de recerca i d’altres 

institucions d’R+D+I, nacionals i internacionals. 
5. En el cas dels programes de doctorat amb més d’una unitat promotora o en programes 

interuniversitaris, hi ha d’haver personal docent i investigador que les representi, d’acord 
amb el que s’hagi establert en el conveni de col·laboració subscrit.  

6. Cada comissió acadèmica de programa ha de tenir una persona que n’exerceixi la funció de 
secretari o secretària, que pot ser un dels membres doctors. 
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Article 12. Funcions 

Són funcions de les comissions acadèmiques dels programes de doctorat: 
1. Organitzar, coordinar, definir i actualitzar el programa de doctorat. 
2. Elaborar el reglament d’organització i funcionament i fer-ne les modificacions que hi 

escaiguin. 
3. Organitzar, dissenyar i coordinar les activitats de formació transversal i de recerca del 

programa de doctorat. 
4. Promoure la qualitat dins del seu programa i establir els mecanismes adients de 

seguiment i millora. 
5. Participar i promoure internament els processos de verificació, seguiment, modificació i 

acreditació del programa de doctorat. 
6. Elaborar l’informe de seguiment i l’informe d’acreditació del programa de doctorat. 
7. Establir els requisits i criteris addicionals per a la selecció i l’admissió dels doctorands i 

doctorandes en un programa de doctorat, i aprovar-ne l’admissió. 
8. Assignar el tutor o tutora de tesi un cop el doctorand o doctoranda ha estat admès en el 

programa de doctorat. 
9. Assignar al doctorand o doctoranda, en el termini màxim de 6 mesos des que s’ha 

matriculat, un director o directora de tesi, que pot coincidir o no amb el tutor o tutora de 
tesi. 

10. Autoritzar la codirecció de la tesi doctoral a petició justificada del doctorand o 
doctoranda i del director o directora de la tesi.  

11. Canviar el director o directora de tesi assignat a un doctorand o doctoranda a petició 
justificada del doctorand o doctoranda o del director o directora de tesi.  

12. Arbitrar i garantir el dret a la propietat intel·lectual del doctorand o doctoranda i del 
director o directora de tesi en cas de conflicte o canvi en la direcció de la tesi. 

13. Autoritzar a petició del doctorand o doctoranda el canvi de programa de doctorat en el 
qual està matriculat. 

14. Autoritzar, a petició argumentada del doctorand o doctoranda i prèvia consulta al 
director o directora de tesi, la realització de la tesi doctoral a temps parcial. 

15. Autoritzar, a petició argumentada del doctorand o doctoranda i prèvia consulta al 
director o directora de tesi, la pròrroga d’un o dos anys per presentar la tesi. 

16. Autoritzar, a petició argumentada del doctorand o doctoranda i prèvia consulta al 
director o directora de tesi, la baixa temporal del programa de doctorat per un període 
màxim d’un any ampliable un any més. 

17. Vetllar perquè el document d’activitats en què s’inscriuran les activitats d’interès per al 
desenvolupament formatiu de l’estudiant sigui revisat i avaluat anualment pel tutor o 
tutora i el director o directora. 

18. Avaluar anualment el pla de recerca i el document d’activitats del doctorand o 
doctoranda amb els informes del director o directora i el tutor o tutora.  

19. Proposar la formalització dels convenis de cotutela. 
20. Escollir, si escau, els experts o expertes externs perquè facin l’informe sobre la qualitat 

de la tesi. 
21. Autoritzar o denegar la inscripció i defensa de les tesis doctorals. 
22. Establir els criteris per a la presentació de la tesi per compendi d’articles i autoritzar-ne 

la presentació. 
23. Proposar els tribunals d’avaluació de les tesis doctorals i designar-ne, entre els seus 

membres, el president o presidenta i el secretari o secretària. 
24. Avaluar i decidir, si escau, si la participació en el tribunal d’un membre que sigui 

coautor de publicacions derivades de la tesi doctoral està justificada. 
25. Arbitrar en conflictes entre estudiants i/o directors o directores de tesis. 
26. Aprovar el reglament de funcionament intern de la comissió acadèmica del programa 

de doctorat. 
27. Qualsevol altra funció que la legislació vigent, la normativa de doctorat o la Direcció de 

l’Escola de Doctorat els atribueixi o els pugui delegar. 



 
 

Reglament de règim intern de l’Escola de Doctorat 
Pàgina | 8 

Article 13. Funcionament 

Com a norma general, cada comissió acadèmica de programa de doctorat es reuneix en sessió 
ordinària, com a mínim, un cop cada curs acadèmic i en sessió extraordinària quan la convoca 
el coordinador o coordinadora del programa de doctorat. 
La resta de qüestions relatives al funcionament de les comissions es regeixen pel que disposen 
els articles 28, 29 i 30 del Reglament d’organització i funcionament de l’Escola de Doctorat. 

Secció 4. El Consell de Doctorands i Doctorandes 

Article 14. El Consell de Doctorands i Doctorandes 

El Reglament del Consell de Doctorands i Doctorandes de la Universitat Politècnica de 
Catalunya defineix la composició i les funcions del Consell de Doctorands i Doctorandes. 

Secció 5. El director o directora, els sotsdirectors o sotsdirectores i el secretari 
o secretària 

Article 15. El director o directora  

La secció 6 del Reglament d'organització i funcionament de l'Escola de Doctorat de la 
Universitat Politècnica de Catalunya defineix la naturalesa, les funcions, l’elecció i el 
nomenament del director o directora de l’Escola de Doctorat. 

Article 16. El sotsdirector o sotsdirectora  

La secció 7 del Reglament d'organització i funcionament de l'Escola de Doctorat de la 
Universitat Politècnica de Catalunya defineix la naturalesa, les funcions, l’elecció i el 
nomenament del sotsdirector o sotsdirectora de l’Escola de Doctorat. 

Article 17. El secretari o secretària 

La secció 8 del Reglament d'organització i funcionament de l'Escola de Doctorat de la 
Universitat Politècnica de Catalunya defineix la naturalesa, les funcions, l’elecció i el 
nomenament del secretari o secretària de l’Escola de Doctorat. 

Secció 6. Els coordinadors i coordinadores de programes de doctorat 

Article 18. Els coordinadors i coordinadores de programes de doctorat 

El coordinador o coordinadora de cada programa de doctorat és la persona responsable de la 
direcció i la gestió ordinària del programa de doctorat i en presideix la comissió acadèmica. 

Article 19. Nomenament 

El coordinador o coordinadora de cada programa de doctorat és designat i nomenat pel rector o 
rectora, a proposta de la unitat o les unitats acadèmiques promotores del programa de doctorat. 
Aquest càrrec ha de recaure en un investigador o investigadora rellevant que pugui avalar les 
condicions següents: ha d’haver dirigit, com a mínim, dues tesis doctorals i ha de poder 
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justificar que té, com a mínim, dos períodes d’activitat investigadora reconeguts d’acord amb 
les previsions del Reial decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat 
universitari. Si aquest investigador o investigadora ocupa una posició en la qual no li són 
aplicables els criteris esmentats, ha d’acreditar mèrits equiparables. 

Article 20. Mandat 

La durada del mandat dels coordinadors i coordinadores és de 4 anys i és renovable per a un 
sol període addicional consecutiu, a comptar des de la data de la resolució de nomenament o 
(en cas que no n’hi hagi) de l’aprovació del reglament per la Junta el 27 de maig de 2015. 

Article 21. Funcions 

Les funcions del coordinador o coordinadora de cada programa de doctorat són: 
1. Presidir la comissió acadèmica del programa de doctorat. 
2. Dirigir i coordinar l’activitat acadèmica del programa amb el propòsit que aquest es 

desenvolupi amb criteris de qualitat i d’excel·lència acadèmica. 
3. Vetllar per l’actualització de la informació i de les normatives pròpies del programa de 

doctorat. 
4. Representar el programa de doctorat davant la Direcció de l’Escola de Doctorat i vetllar 

perquè els acords presos a l’Escola de Doctorat en relació amb el programa de 
doctorat es compleixin. 

5. Promoure la redacció del reglament de funcionament intern de la comissió acadèmica 
del programa de doctorat, segons les pautes fixades per l’Escola de Doctorat i la unitat 
o unitats promotores del programa de doctorat. 

6. Promoure la difusió d’informació acadèmica i de gestió entre tot el PDI doctor vinculat al 
programa de doctorat. 

7. Totes les que li siguin atorgades per les normatives de la Universitat i la legislació 
vigent. 

Article 22. Drets dels coordinadors i coordinadores 

1. Formar part de l’Escola de Doctorat, d’acord amb les normes establertes en aquest 
reglament i en la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat. 

2. Rebre el reconeixement acadèmic de les seves activitats de gestió en el marc de la 
Universitat. 

3. Tots els que li siguin reconeguts en la legislació, els Estatuts i les normes pròpies de la 
Universitat. 

Capítol 2. Personal docent i investigador i doctorands o doctorandes de 
l’Escola de Doctorat 

Secció 7. Disposicions generals 

Article 23. Personal docent i investigador de l’Escola de Doctorat 

El personal docent i investigador de l’Escola de Doctorat està format per: 
1. Els tutors o tutores. 
2. El director o directora de tesi de la Universitat. 
3. Doctorands i doctorandes de l’Escola de Doctorat. 
4. Altre personal docent i investigador vinculat al programa de doctorat. 
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Secció 8. Els tutors o tutores 

Article 24. Els tutors o tutores 

1. El tutor o tutora és designat per la comissió acadèmica de cada programa de doctorat. 
2. Els tutors o tutores són professors o professores de l’Escola de Doctorat o professors 

col·laboradors o professores col·laboradores de l’Escola de Doctorat vinculats a la unitat 
promotora que organitza el programa i que n’acredita la recerca amb alguna de les 
condicions següents: 

a. Haver dirigit una tesi doctoral llegida en els últims cinc anys. 
b. Tenir un tram de recerca viu obtingut en els últims set anys. Si aquest investigador 

o investigadora ocupa una posició en la qual no pot sol·licitar trams de recerca, ha 
d’acreditar mèrits equiparables.  

c. Actuar o haver actuat en els darrers cinc anys com a investigador o investigadora 
principal en un projecte finançat per una institució pública externa, atorgat en règim 
competitiu. 

3. La comissió acadèmica del programa, un cop ha escoltat el doctorand o doctoranda, 
pot assignar un nou tutor o tutora en qualsevol moment del període en què es fa el 
doctorat, sempre que hi concorrin causes justificades. 

Article 25. Deures dels tutors o tutores 

1. Signar el document de compromís que estableix les funcions de supervisió dels 
doctorands i doctorandes, en la forma que estableixi la Universitat Politècnica de 
Catalunya.  

2. Assistir i orientar els doctorands o doctorandes en la primera interacció amb el 
programa de doctorat. 

3. Revisar de manera regular, amb el director o directora si és un investigador o 
investigadora diferent, el document d’activitats del doctorand o doctoranda i emetre’n 
els informes periòdics corresponents. 

4. Atendre els doctorands o doctorandes amb necessitats especials, d’acord amb les 
pautes establertes per la Universitat. 

5. Actuar de ponent, procurant que la normativa de doctorat es compleixi quan el director 
o directora és extern a la Universitat. 

6. Totes les funcions que li siguin assignades per la legislació, les normatives i els 
Estatuts de la Universitat. 

7. Subscriure el seu compromís amb el codi de bones pràctiques adoptat per la 
Universitat. 

Article 26. Drets dels tutors o tutores  

Són drets dels tutors i tutores: 
1. Ser membre de l’Escola de Doctorat, d’acord amb les normes establertes en aquest 

reglament i en la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat. 
2. Rebre el reconeixement acadèmic de les seves activitats de tutoria en el marc de la 

Universitat. 
3. Tots els que li siguin reconeguts en la legislació, els Estatuts i les normes pròpies de la 

Universitat. 
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Secció 9. Els directors o directores de tesi 

Article 27. Els directors o directores de tesi 

1. El director o directora és qui dirigeix el treball de recerca que porta a terme un doctorand o 
doctoranda. 

2. Els directors o directores de tesi són doctors o doctores amb acreditada experiència 
investigadora, amb independència de la universitat, centre o institució en què presten 
serveis. L'experiència investigadora ha d’estar acreditada per una de les condicions 
següents: 

a. Haver dirigit una tesi doctoral llegida en els últims cinc anys. 
b. Tenir un tram de recerca viu obtingut en els últims set anys. Si aquest investigador 

o investigadora ocupa una posició en la qual no pot sol·licitar trams de recerca, ha 
d’acreditar mèrits equiparables. 

c. Actuar o haver actuat en els darrers cinc anys com a investigador o investigadora 
principal en un projecte finançat per una institució pública externa, atorgat en règim 
competitiu. 

3. Quan el director o directora de tesi és personal docent i investigador de la Universitat, 
també pot exercir de tutor o tutora del doctorand o doctoranda que dirigeix. 

4. Si la direcció de tesi la du a terme un investigador extern o investigadora externa a la 
Universitat, cal un tutor o tutora que sigui personal docent i investigador de la Universitat. 

5. Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen i la comissió acadèmica del programa ho 
autoritza, hi pot haver més d’un director o directora, per exemple en els casos següents: 

a. Director o directora sense experiència investigadora acreditada, acompanyat d’un 
director o directora amb investigació acreditada. 

b. Tesi interdisciplinària. 
c. Programes de col·laboració. 
d. Programes internacionals. 
e. Personal investigador que ha assumit tasques de gestió. 
f. Personal investigador que està de baixa o ha sol·licitat una excedència temporal. 
g. Altres casos particulars, que s’han de valorar. 

6. Tots els directors o directores de tesi doctoral tenen els mateixos deures i drets i reben la 
mateixa designació de directors o directores o codirectors o codirectores sense distinció. 
En qualsevol cas, el nombre màxim de directors o directores d’una tesi doctoral és el que 
estableix la normativa de doctorat. 

Article 28. Deures dels directors o directores  

Són deures dels directors o directores: 
1. Vetllar per la coherència i idoneïtat de la formació en recerca i en competències 

transversals del doctorand o doctoranda. 
2. Signar el document de compromís que estableix les funcions de supervisió dels 

doctorands i doctorandes, en la forma que estableixi la Universitat Politècnica de 
Catalunya. 

3. Informar la comissió acadèmica del programa de doctorat sobre el pla de recerca dels 
doctorands o doctorandes . 

4. Comunicar a la comissió acadèmica del programa de doctorat qualsevol incidència que 
pugui repercutir en el desenvolupament de la tesi doctoral. 

5. Facilitar al doctorand o doctoranda l’accés als recursos i mitjans necessaris per dur a 
terme la tesi doctoral. 

6. Fer un seguiment regular de les activitats registrades en el document d’activitats del 
doctorand o doctoranda. 
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7. Facilitar als doctorands o doctorandes l’assistència als cursos de formació transversal 
organitzats per l’Escola de Doctorat, així com a formació específica tant dins del mateix 
programa com d’altres programes. 

8. Vetllar que els doctorands o doctorandes porten a terme pràctiques de treball segures i 
d’acord amb la legislació. 

9. Vetllar perquè els doctorands o doctorandes segueixen les mesures necessàries per 
complir les exigències legals en matèria de confidencialitat i protecció de dades. 

10. Potenciar i avalar les estades dels doctorands i doctorandes en altres centres, tant 
d’àmbit nacional com internacional. 

11. Atendre les necessitats dels doctorands i doctorandes amb discapacitat, d’acord amb 
les pautes establertes per la Universitat Politècnica de Catalunya. 

12. Afavorir que les activitats de recerca dels doctorands i doctorandes es donin a conèixer 
a la societat en general. 

13. Subscriure el seu compromís amb el codi de bones pràctiques adoptat per la 
Universitat. 

Article 29. Drets dels directors i directores 

Són drets dels directors i directores: 
1. Ser membre de l’Escola de Doctorat, d’acord amb les normes establertes en aquest 

reglament i en la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat 
Politècnica de Catalunya. 

2. Usar instal∙lacions acadèmiques adequades i accessibles, i disposar dels mitjans 
materials adequats per a la seva activitat com a director o directora o codirector o 
codirectora de tesi. 

3. Rebre reconeixement acadèmic d’acord amb els procediments establerts per la 
Universitat de les activitats de direcció, incloent-hi la direcció feta en altres universitats. 

4. Acceptar o rebutjar l’assignació d’un doctorand o doctoranda i renunciar mitjançant una 
petició argumentada a la seva direcció. 

5. Participar en les activitats de formació per a directors i directores 
de tesi que ofereixi l’Escola de Doctorat per complir amb responsabilitat les funcions de 
supervisió dels doctorands i doctorandes. 

6. Tots els que els siguin reconeguts en la legislació, els Estatuts i les normes pròpies de 
la Universitat Politècnica de Catalunya. 

Secció 10. Els doctorands i doctorandes 

Article 30. Consideració de doctorand o doctoranda 

Tenen la consideració de doctorand o doctoranda de l’Escola de Doctorat de la Universitat els 
investigadors i investigadores en formació que estan matriculats en un programa de doctorat. 

Article 31. Drets dels doctorands i doctorandes 

Són drets dels doctorands i doctorandes de l’Escola de Doctorat tots els que preveu l’article 10 
del Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’estudiant 
universitari, i de manera més concreta: 

1. Rebre una formació en recerca de qualitat i que promogui l’excel·lència científica i la 
responsabilitat social. 

2. Tenir un tutor o tutora que orienti el seu procés formatiu i un director o directora amb 
experiència investigadora acreditada que supervisi l’elaboració de la seva tesi doctoral. 

3. Sol·licitar el nomenament d’un codirector o codirectora de tesi. 
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4. Demanar mitjançant una petició argumentada el canvi de director o directora i/o de 
programa de doctorat. 

5. Tenir informació sobre la carrera professional de la recerca més enllà de la universitat. 
6. Gaudir del reconeixement i la protecció de la propietat intel·lectual a partir dels resultats 

de la tesi doctoral i dels treballs de recerca previs d’acord amb la legislació vigent que 
hi ha sobre aquesta qüestió. 

7. Disposar d’instal·lacions adequades per al desenvolupament normal del seu treball i 
estudi. 

8. Participar en les activitats formatives específiques organitzades en el programa de 
doctorat o per grups de recerca. 

9. Participar en les activitats de formació transversal organitzades per l’Escola de Doctorat 
en col·laboració amb altres serveis i entitats. 

10. Demanar la mediació de la comissió acadèmica del programa de doctorat davant de 
qualsevol conflicte acadèmic, en particular amb el seu director o directora.  

Article 32. Deures dels doctorands i doctorandes o investigadors i investigadores 
en formació 

Són deures dels doctorands i doctorandes o investigadors i investigadores en formació de 
l’Escola de Doctorat de la UPC tots els que preveu l’article 10 del Reial decret 1791/2010, de 
30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’estudiant universitari, i de manera més 
concreta: 

1. Mantenir un rendiment acadèmic satisfactori seguint les pautes establertes per les 
comissions acadèmiques dels programes de doctorat. 

2. Matricular-se cada curs acadèmic dins els terminis establerts en la normativa i el 
calendari acadèmic dels estudis de doctorat de la Universitat. 

3. Presentar dins dels terminis corresponents el pla de recerca. 
4. Seguir les activitats obligatòries de formació específica del programa de doctorat i 

participar-hi activament. 
5. Assistir a les activitats de formació transversal organitzades per l’Escola de Doctorat en 

les quals s’ha inscrit. 
6. Mantenir una relació de col·laboració amb els directors o directores o codirectors 

codirectores i tutors o tutores de la seva tesi. 
7. Evitar el plagi i respectar els principis de propietat intel·lectual. 
8. Subscriure el seu compromís amb el codi de bones pràctiques adoptat per la 

Universitat. 
9. Satisfer els preus de matrícula acadèmics i administratius, i de defensa i expedició del 

títol. 
10. Tots els deures que els assignin l’Estatut de l’estudiant universitari i altres normatives 

vigents. 

Títol III. Modificació del Reglament de règim intern de 
l’Escola de Doctorat 

Article 33. Iniciativa 

Aquest reglament es pot modificar per iniciativa del director o directora de l’Escola de Doctorat, 
o mitjançant la sol·licitud d’un mínim del 25 per cent dels membres de la Comissió Permanent o 
la Junta de l’Escola de Doctorat. 
La proposta de reforma d’aquest reglament s’ha de fer per escrit i ha d'incloure una exposició 
de raons i el text de modificació proposat. 
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Article 34. Aprovació 

L’aprovació de la proposta de modificació d’aquest reglament requereix un quòrum de 
participació de la meitat més un dels membres de la Junta i el vot favorable, com a mínim, de la 
meitat més un dels vots vàlids emesos. 
Un cop aprovada la proposta, l’expedient es tramet al Consell de Govern perquè l’aprovi, si 
escau. 

Disposicions transitòries 

Primera. Mandat dels coordinadors i coordinadores dels programes de 
doctorat 

El còmput d’anys per al càlcul del mandat dels coordinadors i coordinadores dels programes de 
doctorat comença l’endemà de l’entrada en vigor d’aquest reglament, sense tenir en compte els 
anys anteriors que hagin ocupat el càrrec.  

Disposicions finals 

Disposició final única 

Aquest reglament entra en vigor l’endemà de la data en què l'aprovi el Consell de Govern. 


