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1. La Tesi Doctoral 

La Tesi Doctoral es podrà redactar i defensar en català o anglès. El títol, el resum i 
les paraules clau hauran d’estar redactats en català i anglès. 

El format de la Tesi Doctoral és lliure i no té límit de pàgines. Tanmateix, la Tesi 
Doctoral haurà d’incloure, com a mínim, els apartats següents: 

 Portada amb la informació següent: 

o Logotip de la Universitat d'Andorra 

o Literal sota el logotip que indiqui: Programa de doctorat de la Universitat 
d'Andorra 

o Títol de la Tesi Doctoral (en català i en anglès) 

o Nom i cognoms del doctorand/a 

o Nom i cognoms del director/a i del codirector/a si s'escau 

o Data del dipòsit de la Tesi Doctoral 

 Índex 

 Resum en català (màxim 500 paraules) 

 Resum en anglès (màxim 500 paraules) 

 Paraules clau en català (màxim 10 paraules clau) 

 Paraules clau en anglès (màxim 10 paraules clau) 

 

La Tesi Doctoral s'haurà de lliurar en format pdf i en un format editable (.doc, .docx, 
.odt, ...). 
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2. Avaluació i defensa de la Tesi Doctoral  

Abans de la defensa, la Tesi Doctoral serà avaluada per dos doctors/es externs 
experts en la matèria i escollits per la Comissió de Recerca i de Doctorat, a fi que en 
determinin la viabilitat, l’adequació i la correcció. Un cop rebut l’informe dels experts 
externs, si és favorable, el doctorand/a haurà d’incloure a la Tesi Doctoral els consells 
o les modificacions que hagin establert aquests experts externs. Si l’informe no és 
favorable, la Tesi Doctoral no podrà ser defensat. Els informes dels experts seran 
anònims i es lliuraran al doctorand/a, al seu director/a i als membres del tribunal. 

Abans de la defensa, la tesi doctoral es farà pública, durant un termini mínim de 30 
dies, a fi que qualsevol doctor que vulgui pugui presentar-hi esmenes.  

En el cas que els informes dels experts sobre la Tesi Doctoral siguin favorables i no hi 
hagi cap esmena per part d'algun doctor que n'impedeixi la presentació, es podrà 
procedir a la defensa de la Tesi Doctoral. La defensa es farà davant d’un tribunal 
internacional nomenat per la Comissió de Recerca i de Doctorat i format per cinc 
doctors: dos, com a màxim, de la Universitat d’Andorra, i la resta externs a la 
Universitat. Dels externs, dos doctors, com a mínim, hauran de desenvolupar la seva 
activitat fora d’Andorra. El director de tesi no podrà formar part del tribunal. El tribunal 
serà presidit per un doctor de la Universitat d’Andorra. 

El procediment de defensa de la tesi doctoral seguirà els passos següents: 

 Els doctorands tindran entre 45 i 60 minuts per defensar el seu treball. Es 
recomana una defensa de 45 minuts. 

 Es recomana als doctorands que lliurin al tribunal una còpia en paper de les 
transparències que es presentin durant la defensa. 

 Un cop acabada la defensa per part del doctorand, es farà una ronda de 
preguntes i comentaris dels cinc membres del tribunal moderada pel president 
del tribunal. Tot seguit el president donarà la paraula al doctorand perquè pugui 
respondre les qüestions i els comentaris plantejats pel tribunal. Aquestes 
rondes de qüestions i respostes es repetiran tantes vegades com decideixi el 
president del tribunal. 

 Un cop acabades les preguntes i els comentaris per part del tribunal el 
president donarà la paraula al director de la Tesi Doctoral. 

 Finalment es donarà la paraula als doctors de la sala que vulguin fer algun 
comentari. 

 Un cop finalitzada la defensa el tribunal es retirarà per avaluar el treball i omplir 
l'informe d'avaluació i l'acta. 

 La Tesi Doctoral es pot avaluar de la forma següent: 

o No apte 
o Aprovat 
o Notable 
o Excel·lent 
o Excel·lent cum laude 

 La qualificació Excel·lent cum laude, que està reservada als candidats amb 
qualitats excepcionals, demostrades pels treballs i per la defensa, no es pot 
atorgar si no és mitjançant vot secret i unànime dels membres del tribunal. 
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 Un cop acabat el procés d'avaluació, el secretari del tribunal llegirà públicament 
l'informe d'avaluació i el president comunicarà la qualificació i indicarà si s'ha 
obtingut per majoria o per unanimitat. 

En el cas que la Tesi Doctoral sigui considerada no favorable per part dels 
experts, o que el doctorand/a renunciï o no es presenti a la defensa de la Tesi 
Doctoral, la qualificació final de la Tesi Doctoral serà No apte. 

 


