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Aquest reglament ha estat presentat a la Junta Acadèmica del dia 3 de maig del 2012 i ha estat
aprovat per la Comissió de Recerca i de Doctorat del dia 3 de maig del 2012 i actualitzat segons els
acords de la Comissió de Recerca i de Doctorat següents:
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Modificacions realitzades
- Es defineixen els terminis per dipositar la Tesi Doctoral.
- S’inclou la regulació el procediment de sol·licitud de
pròrroga de dipòsit de Tesi Doctoral un cop finalitzat el sisè
semestre.
- S’inclou la regulació del procediment a seguir en el cas que
el doctorand no presenti la planificació del semestre en el
termini establert.
- S’inclou les condicions necessàries per confirmar cada
semestre al tutor o director.
- S’afegeix un apartat referent als drets d’autor.
- S’inclou la regulació del període i les condicions de validesa
de l’admissió al doctorat.
- S’indica els requisits per poder dipositar la Tesi Doctoral.
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- S’inclouen els requisits per tutoritzar una Tesi Doctoral i els
requisits per a l’acreditació de tutors nous per part de la
universitat.

ReglamentDoctoratV20

19.10.2016

ReglamentDoctoratV21

06.11.2017

ReglamentDoctoratV22

16.03.2018

- S’amplia la regulació del procediment a seguir en el cas que
el doctorand no presenti la planificació del semestre en el
termini establert.
- S’inclou l’historial de modificacions.
- Es regula la comunicació de la qualificació Cum Laude.
- Es modifica la data de validesa de l’admissió al Programa de
Doctorat de cinc anys a dos.

- S’indiquen les llengües de treball del doctorat i el període
d’aplicació.
- S’inclou el procediment per sol·licitar la presentació en una
llengua diferent al català i a l’anglès.
- S’inclou el requisit d’admissió al Tribunal d’Admissió.
- S’indica el procediment de defensa de la candidatura en el
cas que el candidat no es pugui desplaçar a la universitat.

El reglament de doctorat de la Universitat d'Andorra estableix els punts següents:
•

Tal i com està previst al Reglament regulador dels drets de propietat intel·lectual, drets de
propietat industrial i posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic generades en el marc
de l’activitat de la Universitat d’Andorra, la Universitat d’Andorra és co-titular, juntament
amb els doctorands, dels drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial i
posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic que corresponguin sobre projectes o
treballs dels doctorands –entre d’altres, tesis doctorals, projecte de recerca, reports
d'avançament de la tesi doctoral, publicacions de resultats de la recerca–, dirigits o
coordinats per personal de la Universitat d’Andorra o amb aportacions d’aquest personal o
desenvolupats amb el suport econòmic o material de la Universitat d’Andorra. La Universitat
podrà publicar, en qualsevol mitjà, qualsevol treball originat en el marc del doctorat de la
Universitat d'Andorra tot indicant l'autoria, supervisió i context del treball.

•

Les llengües de treball del programa de doctorat són el català i l'anglès. Els doctorands
podran utilitzar qualssevol d'aquestes llengües oralment o per escrit durant el seu doctorat.
En el cas que es vulgui presentar la Tesi Doctoral en una altra llengua, el doctorand haurà de
fer una sol·licitud raonada a la Comissió de recerca i de doctorat. Els doctorands que hagin
estat admesos abans del curs 2015-2016 podran utilitzar, a més del català i l'anglès,
l'espanyol i el francès.

•

L'admissió al programa de doctorat tindrà una validesa de dos cursos acadèmics a partir de
la data del tribunal d'admissió, i estarà condicionada als criteris d'admissió vigents en el
moment de la nova sol·licitud.

•

La Comissió de recerca i de doctorat valorarà el currículum i el formulari d’admissió dels
candidats al Programa de Doctorat. Serà necessari la valoració positiva de la Comissió de
recerca i de doctorat per poder presentar la candidatura al Tribunal d’Admissió al Programa
de Doctorat.

•

En el cas que el candidat no pugui desplaçar-se a la Universitat d’Andorra per causes
justificades, la Comissió de recerca i de doctorat podrà acceptar la defensa de la
candidatura al Tribunal d’Admissió a través de videoconferència. La videoconferència es
realitzarà amb vídeo i so.

•

Les matrícules del doctorat podran ser a temps complet o a mitja jornada. A cada semestre
el doctorand decidirà la dedicació amb què es vol matricular. La matrícula d'un semestre no
podrà ser superior a l'equivalent a temps complet més un 20% (no es tindran en compte en
el còmput de la matrícula els crèdits convalidats o reconeguts).

•

El temps màxim per presentar la Tesi Doctoral per a doctorands a temps complet serà de
cinc anys (10 semestres): sis semestres regulars, un semestre addicional opcional per al
Projecte de Recerca, un semestre addicional opcional per al Report d'Avançament de la Tesi
Doctoral i dos semestres addicionals opcionals per a la Tesi Doctoral. En el cas d'avaluació
negativa d'algun semestre, aquest termini màxim es pot allargar fins a 2 semestres més.

•

El temps màxim per presentar la Tesi Doctoral per a doctorands a mitja jornada serà de 8
anys (16 semestres): 12 semestres regulars, un semestre addicional opcional per al Projecte
de Recerca, un semestre addicional opcional per al Report d'Avançament de la Tesi Doctoral

i dos semestres addicionals opcionals per a la Tesi Doctoral. En el cas d'avaluació negativa
d'algun semestre, el termini màxim es pot allargar fins a 2 semestres més.
•

A l’efecte del còmput del temps màxim per presentar la Tesi Doctoral, no es tenen en
compte les baixes per malaltia, embaràs, adopció, acolliment preadoptiu o permanent
d’infants més petits de sis anys o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. En
qualsevol d'aquests supòsits el doctorand ho haurà de comunicar a la Comissió de Recerca i
de Doctorat i aportar la documentació acreditativa corresponent.

•

En el cas que, en finalitzar el primer any (equivalent a temps complet), el doctorand no pugui
presentar el Projecte de Recerca, disposarà d'un semestre addicional per poder-lo completar.
La matrícula corresponent al Projecte de Recerca, a la recerca dirigida i al seguiment del
semestre es prorrogarà un semestre i s'avaluarà al final del nou semestre. Durant aquest
semestre, el tutor del doctorand tindrà assignada a la tutoria la dedicació mínima establerta
al programa de doctorat. El doctorand haurà de sol·licitar la pròrroga per escrit a la Comissió
de Recerca i de Doctorat de forma raonada i amb el vist-i-plau del seu tutor, com a mínim
quatre setmanes abans de finalitzar el semestre segons el calendari acadèmic del doctorat.

•

En el cas que, en finalitzar el segon any (equivalent a temps complet), el doctorand no pugui
presentar el Report d'Avançament de la Tesi Doctoral, disposarà d'un semestre addicional
per poder-lo completar. La matrícula corresponent al Report d'Avançament de la Tesi
Doctoral, a la recerca dirigida i al seguiment del semestre es prorrogarà un semestre i
s'avaluarà al final del nou semestre. Durant aquest semestre, el director del doctorand
tindrà assignada a la direcció la dedicació mínima establerta al programa de doctorat. El
doctorand haurà de sol·licitar la pròrroga per escrit a la Comissió de Recerca i de Doctorat de
forma raonada i amb el vist-i-plau del seu director, com a mínim quatre setmanes abans de
finalitzar el semestre segons el calendari acadèmic del doctorat.

•

En el cas que, en finalitzar el tercer any (equivalent a temps complet), el doctorand no pugui
presentar la Tesi Doctoral, disposarà d'un màxim de dos semestres addicionals per
completar-la. Si la Tesi Doctoral es presenta durant el primer semestre addicional, no caldrà
que el doctorand tramiti una nova matrícula. Per al segon semestre addicional, el doctorand
haurà de tramitar la matrícula equivalent a un semestre de pròrroga. Durant els dos
semestres addicionals, el director del doctorand tindrà assignada a la direcció la dedicació
mínima establerta al programa de doctorat. El doctorand haurà de sol·licitar la pròrroga, del
segon semestre addicional, per escrit a la Comissió de Recerca i de Doctorat de forma
raonada i amb el vist-i-plau del seu director, com a mínim quatre setmanes abans de
finalitzar el primer semestre addicional segons el calendari acadèmic del doctorat.

•

Per al semestres de pròrroga el doctorand pagarà, en concepte de matrícula, el 10% de
l'import corresponent a la matrícula de doctorat a temps complet.

•

En el cas que el Projecte de Recerca avaluï No apte, el doctorand podrà presentar un nou
Projecte de Recerca al final del següent semestre o, com a màxim, dos semestres després de
la primera defensa (el segon semestre addicional es considerarà com a pròrroga i s'haurà de
sol·licitar tal i com està establert en aquests casos i sempre i quan no s'hagi ja sol·licitat
prèviament). En el nou semestre, el doctorand s'haurà de tornar a matricular del Projecte de
Recerca, de la recerca dirigida i del seguiment del semestre. En el cas que el Projecte de
Recerca avaluï novament No apte, el doctorand no podrà continuar el seu doctorat.

•

En el cas que el Report d'Avançament de la Tesi Doctoral avaluï No apte, el doctorand podrà
presentar un nou Report d'Avançament de la Tesi Doctoral al final del següent semestre o,
com a màxim, dos semestres després de la primera defensa (el segon semestre addicional es
considerarà com a pròrroga i s'haurà de sol·licitar tal i com està establert en aquests casos i
sempre i quan no s'hagi ja sol·licitat prèviament). En el nou semestre, el doctorand s'haurà
de tornar a matricular del Report d'Avançament de la Tesi Doctoral, de la recerca dirigida i
del seguiment del semestre. En el cas que el Report d'Avançament de la Tesi Doctoral avaluï
novament No apte, el doctorand no podrà continuar el seu doctorat.

•

En el cas que la Tesi Doctoral avaluï No apte, el doctorand no podrà continuar el seu
doctorat.

•

En el cas que el doctorand no presenti la Planificació del semestre o l'Informe semestral
d'activitats i de resultats dins del termini establert al calendari acadèmic del programa de
doctorat, la qualificació del semestre serà un no presentat (NP).

•

Per poder tutoritzar una Tesi Doctoral caldrà l’acreditació de la Universitat d’Andorra. La
Comissió de recerca i de doctorat acreditarà els tutors de Tesi Doctoral atenent al
compliment d’un dels dos requisits següents: (1) Tenir experiència dirigint Tesis Doctorals, (2)
Haver fet la formació de la Universitat d’Andorra adreçada a tutors novells i haver codirigit
amb èxit amb un director expert almenys una Tesi Doctoral.

•

El tutor o director del doctorand es confirmarà novament cada semestre un cop s'hagi fet
efectiu el pagament de la matrícula i s'hagi presentat la Planificació del semestre, dins del
termini establert al calendari acadèmic del programa de doctorat.

•

En el cas que hi hagi una avaluació negativa del seguiment d'un semestre intermedi
(semestre sense assoliment de fita -Projecte de Recerca, Report d'Avançament de la Tesi
Doctoral o Tesi Doctoral- semestres 2, 4 i 6) o una qualificació de no presentat (NP) de
qualsevol semestre, el doctorand s'haurà de tornar a matricular de la recerca dirigida i del
seguiment del semestre.

•

En el cas que hi hagi una avaluació negativa del seguiment de més de dos semestres
(s'inclouen també els semestres que corresponen al Projecte de Recerca i al Report
d'Avançament de la Tesi Doctoral), el doctorand no podrà continuar el seu doctorat.

•

La Tesi Doctoral només es podrà dipositar si el doctorand ha assolit tots els crèdits de
formació transversal en recerca indicats al pla d'estudis.

•

El doctorand pot sol·licitar la baixa temporal del programa de doctorat, per motius personals,
per un període màxim de quatre semestres. Aquesta sol·licitud ha d’anar dirigida i justificada
a la Comissió de Recerca i de Doctorat, la qual ha de resoldre la sol·licitud.

•

La baixa definitiva en el programa de doctorat implica la no-continuïtat en el programa i el
tancament de l’expedient del doctorand.

•

Són causes de baixa definitiva en el programa:
o
o

La comunicació del doctorand d’abandonament definitiu del programa.
Quan es produeixin més de dues avaluacions negatives del seguiment dels
semestres intermedis del doctorat.

o
o
o
o
o

Quan es produeixin dues avaluacions negatives del Projecte de Recerca o del Report
d'Avançament de la Tesi Doctoral.
Quan es produeixi l'avaluació negativa de la Tesi Doctoral.
Quatre semestres consecutius sense haver-se matriculat en el programa de doctorat
ni haver sol·licitat la baixa temporal o presentat la comunicació pertinent.
Quan no s’hagi presentat el Projecte de Recerca, el Report d'Avançament de la Tesi
Doctoral o la Tesi Doctoral en el termini establert.
Manca de pagament de la matrícula.

•

La Comissió de Recerca i de Doctorat podrà, a petició del doctorand i del seu tutor o director,
estudiar excepcions puntuals i extraordinàries d'aquest reglament, sempre que estiguin
clarament justificades.

•

El doctorand un cop hagi exhaurit tots els terminis per al dipòsit de la Tesi Doctoral podrà
sol·licitar a la Comissió de recerca i de doctorat un últim semestre extraordinari per lliurar la
Tesi Doctoral.

•

A partir de l’1 de setembre del 2020, la qualificació de Cum Laude de la Tesi Doctoral serà
comunicada al doctorand i director dies després de la defensa.

Aquest reglament entra en vigor a partir del 19 de març del 2018.

