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NORMATIVA D'ESTUDIS OFICIALS DE POSTGRAU DE LA  
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

 
Aprovada en  Consell de Govern de 8 de juliol de 2005. 

 
Europa ha fet una aposta decidida cap a la construcció d’un espai comú d’educació superior 
com a instrument clau en la promoció de la mobilitat dels seus ciutadans, la seva ocupabilitat i 
el desenvolupament global del continent, identificant l’Europa del coneixement com a factor 
insubstituïble per al creixement social i humà i element indispensable per a consolidar i enriquir 
la ciutadania europea i donant a les universitats el paper central en el desenvolupament de la 
seva dimensió cultural. Aquesta aposta, a partir de la declaració de Bolonya, ha revolucionat 
els sistemes universitaris arreu d’Europa i està començant a fer el mateix amb l’espanyol.  
 
La publicació dels Reials decrets 55/2005 i 56/2005, de 21 de gener de 2005, pels quals 
s'estableix l'estructura dels ensenyaments universitaris i es regulen els estudis universitaris de 
Grau i els estudis universitaris de Postgrau engega formalment el procés d'harmonització del 
sistema universitari espanyol a l'Espai Europeu d'Educació Superior.  
 
Com es diu en l'expositiu del RD 56/2005, la diversitat de les universitats espanyoles aconsella 
dotar als estudis de Postgrau de la major flexibilitat, perquè, en ús de la seva autonomia, les 
universitats defineixin i desenvolupin les seves estratègies i l'organització de la formació 
especialitzada i investigadora. Per això, la responsabilitat d'organitzar aquests programes 
correspon a les universitats, que determinaran tant la composició i normes de funcionament de 
la Comissió d’Estudis de Postgrau com els centres universitaris encarregats del seu 
desenvolupament.  
 
Aquesta flexibilitat representa un repte, sobretot quan es confronta amb la rigidesa 
organitzativa que emana de la LOU, en la que es distingeixen i acoten clarament competències 
de centres, departaments, instituts i altres estructures. Els nous estudis oficials de postgrau  
reuneixen en un mateix programa competències relacionades amb centres i amb 
departaments, raó per la qual, la decisió sobre l’organització dels òrgans responsables del 
desenvolupament dels programes ha de ser particularment curosa. 
 
La Conferència de ministres europeus responsables d'educació superior, celebrada a Berlín al 
setembre de 2003, destaca en el seu comunicat la importància dels estudis europeus de 
Postgrau com un dels principals elements per a reforçar l'atractiu de l'educació superior 
europea en el context internacional. L'establiment dels nous títols oficials de Postgrau 
constitueix una de les modificacions de major transcendència en el profund canvi estructural 
dels ensenyaments universitaris i suposa un gran repte per a les universitats espanyoles que 
es veuen abocades al desafiament d'impulsar i organitzar estudis de Postgrau de la màxima 
qualitat i de mantenir la universitat alerta davant els continus canvis i demandes socials. 
 
El Claustre de la URV, en 20 de maig de 2004, va aprovar les línies generals de la política de 
programació d’estudis de postgrau i les va relacionar explícitament amb el desplegament del 
pla estratègic de recerca, establint que l’acció política i la presa de decisions dels òrgans de 
govern de la URV s’haurien d’orientar d’acord amb les següents línies d’actuació: 
 
 Amb voluntat d’universitat investigadora en el context de l’EEES, i en relació al seu mapa 

d’ensenyaments, la URV es planteja com objectius  
o Mantenir i augmentar si és possible el nombre d’entrada d’estudiants a 

ensenyaments de grau 
o Assolir la proporció de 2/3 d’estudiants TC de grau i 1/3 d’estudiants TC de 

postgrau 
 

 Dins el ventall de perfils possibles que ofereixen els ensenyaments de màster, la URV 
procurarà que tots els seus àmbits de coneixement tinguin projecció en els 
ensenyaments de postgrau.  
 

 Per a la confecció del mapa d’ensenyaments de postgrau, la URV alinearà els seus 
criteris amb els que plantegin el DURSI per a la programació d’ensenyaments i els ens 
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acreditatius competents (nacionals, estatals i internacionals) per a 
l’acreditació/certificació dels ensenyaments 
 

 Pels àmbits identificats com a prioritaris de recerca (d’acord amb els criteris establerts al 
PER) la URV ha d’erigir-se en referència de formació superior a Catalunya/Espanya i en 
node primari en les xarxes europees corresponents. 
 

 El desplegament del Pla Estratègic de Recerca esdevé un instrument per  
o Estendre i consolidar l’activitat de recerca de qualitat a tots els àmbits de 

coneixement (Posicionament horitzontal) 
o Fer més visibles els àmbits prioritaris de recerca, com a referents de formació 

universitària superior 
 

 L’estructuració de la recerca a la URV, mitjançant la creació de (i/o la participació en) 
centres, instituts o altres estructures de recerca, s’orientarà a la visualització de la URV 
com a referent europeu de formació superior en àmbits prioritaris 

 
Conseqüentment amb aquestes línies d’actuació establertes pel Claustre, la Programació 
d’Estudis Oficials de Postgrau esdevé un element de rellevant importància a l’activitat de la 
Universitat Rovira i Virgili. Referent a això, la present normativa té per objecte establir els 
mecanismes que, en l'àmbit de l'autonomia universitària i assumint la responsabilitat que la 
universitat te per llei en relació amb els estudis de Postgrau, permetin una programació 
acadèmica ambiciosa i de qualitat que sigui atractiva per als millors estudiants de Postgrau, 
tant catalans com d’arreu.  
 
Article 1.- Estructura dels Programes Oficials de Postgrau.  
 

1. Els estudis oficials de Postgrau tenen com finalitat l'especialització de l'estudiant en la 
seva formació acadèmica, professional o investigadora i s'articulen en programes 
integrats pels ensenyaments conduents a l'obtenció del títol de Màster i, en funció del 
programa, també al títol de Doctor. Poden contenir, entre altres opcions, un sol Màster, 
un conjunt de matèries o mòduls conduents a l'obtenció de diversos títols de Màster o 
estudis de Màster i doctorat.  

 
2. La URV promourà el disseny de programes de Postgrau interdepartamentals i 

interuniversitaris, plantejats com una estructura modular que integri diversos blocs de 
matèries amb possibilitat d’opció per a l'estudiant i activitats formatives i itineraris amb 
orientació diversa. Aquesta proposta no és incompatible amb l'existència de programes 
molt especialitzats i destinats a determinats àmbits de coneixement.  

 
Article 2.- Estructura dels estudis oficials de Màster  
 

1. Els estudis oficials de Màster estaran dedicats a la formació avançada de caràcter 
especialitzat o multidisciplinar. Es contemplen tres tipus diferents de Màster oficials: 
especialització acadèmica, especialització professional i d'iniciació en tasques 
investigadores. El nombre de crèdits que han de cursar els estudiants per a l'obtenció 
d'un títol oficial de Màster estarà comprès entre 60 (1 curs acadèmic) i 120 (2 cursos 
acadèmics), d’acord amb el sistema comú europeu (ECTS); l'oferta de crèdits per part 
de la universitat podrà ser superior, considerant tant la possibilitat de matèries optatives 
com l'existència d'itineraris o especialitats.  

 
2. Els estudis de Màster de la URV podran tenir matèries obligatòries, matèries optatives, 

matèries pròpies d'especialitat, estructura modular (mòduls d'anivellació, mòduls 
comuns, mòduls d'especialització), tesi de Màster...etc.  

 
3. Els títols oficials de Màster que donin accés als estudis de doctorat hauran d’oferir un 

itinerari específic d'iniciació a la investigació.  
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Article 3.- Estructura dels estudis oficials de doctorat  
 

1. Els Programes Oficials de Postgrau que incloguin el doctorat establiran les línies 
d'investigació, les activitats de formació investigadora, la relació de professors i 
investigadors encarregats de la direcció de les tesis doctorals i, si s’escau, la 
programació i els requisits de formació metodològica o científica. En el tercer cicle, 
corresponent al doctorat, es podran preveure seminaris o activitats formatives dirigides 
a la formació investigadora. No s'oferirà ensenyament reglat en aquesta etapa.  

 
2. Amb caràcter general, el doctorat tindrà com finalitat l'elaboració d'una tesi doctoral 

sense necessitat de formació teòrica estructurada en cursos. En el seu cas, els 
responsables del doctorat hauran de descriure les activitats formatives que considerin 
pertinents per a la formació investigadora i l'elaboració de les tesis doctorals.  

 
 
Article 4. Organització dels Programes Oficials de Postgrau  
 

1. L'organització dels programes de Postgrau correspondrà a qui la Universitat determini. 
 

 La iniciativa per a la proposta d'un Programa Oficial de Postgrau correspondrà a les 
Juntes de Centre, Consells de Departaments i Instituts Universitaris, Direcció de 
l‘Escola de Postgrau i Doctorat i Consell de Direcció de la Universitat. En tot cas, la 
proposta dels Programes Oficials de Postgrau, haurà de ser assumida per la Comissió 
d’Ordenació Acadèmica i Científica i aprovada pel Consell de Govern en els termes 
establerts a l’article 6.  
 
La proposta de Programa de Postgrau ha de descriure’n l’estructura organitzativa, que 
ha de contemplar la definició de l’Òrgan Responsable del Programa i preveure la figura 
del Professor Responsable del Programa. La proposta pot preveure, també, l’existència 
d’òrgans responsables específics pels programes de màster i el de doctorat. En tot cas, 
la proposta haurà d’especificar: 
 

o La composició de l’Òrgan Responsable del Programa i, en el seu cas, 
dels òrgans responsables dels estudis de màster i de doctorat. 

o el nombre i funcions dels professors responsables: responsable del 
programa, responsable(s) de màster(s), responsable de doctorat, si 
s’escau. 

o els mecanismes de coordinació i presa de decisions,  
o el centre o centres responsables de la matriculació d’estudiants als 

ensenyaments de màster i de la custòdia els expedients corresponents 
  

La matrícula als estudis de doctorat es farà a l’Escola de Postgrau i Doctorat, 
mitjançant el suport del Servei de Gestió Acadèmica i d’Estudiants. 

 
 
Article 5. Òrgan Responsable del Programa Oficial de Postgrau  
  

1. La direcció i coordinació del programa correspon a l’Òrgan Responsable del Programa, 
d’acord amb l’organització prevista a la proposta, que podrà contemplar la participació 
d’un representant de cadascun dels Departaments, Institucions o Centres d'Universitats 
espanyoles o estrangeres que participin en l'organització del Programa de Postgrau. 

 
2. Les funcions de l’Òrgan Responsable d'un Programa Oficial de Postgrau seran les 

següents 
 

a) Elaborar el programa i proposar-lo a la Comissió d’Ordenació Acadèmica i 
Científica de la Universitat.  

b) Especificar el caràcter del Màster, indicant si és d'especialització acadèmica, 
professional o d'iniciació a la investigació.  
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c) Esmentar el tipus de programa: departamental, interdepartamental, 
interfacultatiu o interuniversitari. Així com la participació, si escau, d'altres 
institucions, empreses o organismes públics o privats  

d) Especificar el camp científic: Humanitats, Ciències socials i jurídiques, Ciències 
de la salut, Ciències experimentals o Ensenyaments tècnics.  

e) Proposar l'assignació de crèdits a les matèries i activitats formatives i el 
nombre màxim d'estudiants que poden cursar el programa íntegre o un Màster 
concret.  

f) Definir els criteris d'admissió i selecció d'estudiants.  
g) Determinar el nombre mínim de crèdits i matèries que ha de cursar cada 

estudiant, en funció de la seva formació prèvia, segons els criteris d'admissió 
d'ingrés i selecció definits.  

h) Proposar a la Comissió de Postgrau i Doctorat els professionals o investigadors 
que no siguin professors universitaris i que sota la supervisió d'un o diversos 
professors del programa col·laboraran en les activitats formatives del Postgrau.  

i) Fer la proposta anual d’assignació de l’encàrrec docent a departaments i 
instituts implicats en els programes de màster integrats en el programa de 
postgrau.  

 
3. A més de les anteriors, en el cas dels Programes de Postgrau que incloguin doctorat, 

les següents:  
 

j) Exercir les atribucions que li encomani la pròpia Universitat en relació amb 
l'admissió d'estudiants als estudis de doctorat. Proposar un nombre màxim 
d'estudiants i requisits d'admissió (mínim 60 crèdits en programes de Postgrau 
o estar en possessió d'un títol de màster. En qualsevol cas, és necessari haver 
completat un mínim de 300 crèdits en el conjunt dels estudis universitaris de 
grau i Postgrau).  

k) Proposar l'articulació de les activitats dirigides a la formació investigadora, 
d’acord amb els objectius i línies d'investigació del programa.  

l) Assignar un director de tesi a cada estudiant matriculat en els estudis de 
doctorat, que serà un doctor amb experiència investigadora acreditada i, si 
escau, els co-directors.  

m) Exercir les atribucions que estableixi la Universitat per a garantir la qualitat de 
les tesis abans de la seva presentació formal.  

n) Remetre la tesi doctoral juntament amb la documentació d'avaluació, així com 
la proposta d'experts a la Comissió de Postgrau i Doctorat de la Universitat per 
a la seva tramitació.  

 
Article 6.- Aprovació d’un Programa de Postgrau.  
 

1. Els tràmits que ha de seguir un Programa Oficial de Postgrau per a la seva aprovació 
seran els següents:  

a) Presentació per part de l'òrgan responsable de la Memòria del Programa a la 
Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica, prèvia aprovació per la/les 
Junta/es de Centre corresponent, dels plans d’estudi dels programes de màster 
i, si s’escau, aprovació per part dels consells de departament o d’institut 
implicats en el Programa de la relació de línies d’investigació del Programa de 
Postgrau i de la relació de professors i investigadors encarregats de les 
direccions de tesis doctorals.  

b) Anàlisi i informe de la proposta per part de la Comissió d’Ordenació Acadèmica 
i Científica, que haurà de comptar amb un informe de la Comissió de Postgrau i 
Doctorat sobre la previsió d’adequació del programa als criteris d’acreditació a 
què s’haurà de sotmetre un cop implantat (informe sobre la qualitat acadèmica 
del programa).  

c) Aprovació, si s’escau, de la proposta per part del Consell de Govern i, en cas 
d’informe favorable, remissió al Consell Social. 

d) Si s’escau, presentació de la proposta al DURSI per part del Consell Social. 
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Article 7.- Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica.  

1. En relació a la programació d’ensenyaments de postgrau, La Comissió d’Ordenació 
Acadèmica i Científica, delegada del Consell de Govern, te competències en la 
determinació de l’estructura de l’ensenyament, l’informe de les memòries de 
necessitats i la determinació del nombre d’alumnes d'entrada. D’acord amb aquestes 
competències, la Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica elaborarà un model de 
memòria d’ensenyament de postgrau i informarà al consell de govern de les propostes 
que, d’acord amb aquest model, li arribin. Per a fer-ho, s’ocuparà de 

a) Realitzar un estudi de la proposta dels Programes de Postgrau, que inclourà 
una anàlisi de la seva viabilitat acadèmica i econòmica, l’oportunitat 
estratègica, la seva adequació al Mapa d’Ensenyaments de Postgrau que hagi 
aprovat la universitat i la seva conformitat amb la normativa vigent.  

b) Determinar el nombre mínim d'estudiants per a autoritzar la impartició del 
Programa de Postgrau. 

c) Considerar, si escau, el caràcter interdepartamental, interfacultatiu o 
interuniversitari de la proposta. 

d) Rebre l’informe de la Comissió de Postgrau i Doctorat en relació a 
o La qualitat acadèmica del Programa.  
o l'autorització per a la col·laboració de professionals i investigadors que 

no siguin professors universitaris  
o les modificacions dels Programes de Postgrau proposades per l’Òrgan 

Responsable del Programa que impliquin canvis a l’estructura del 
programa o afectin els recursos humans o materials compromesos en 
la impartició del Programa 

e) Informar al consell de govern de les modificacions dels Programes de Postgrau 
proposades per l’Òrgan Responsable del Programa que impliquin canvis a 
l’estructura del programa o afectin els recursos humans o materials 
compromesos en la impartició del Programa. 

 
 Article 8.- Comissió de Postgrau i Doctorat.  
 

1. La Comissió de Postgrau i Doctorat vetllarà, amb el suport de l’Escola de Postgrau i 
Doctorat, per facilitar que es compleixin els estàndards de qualitat establerts i 
necessaris per a garantir l’acreditació dels ensenyaments de postgrau de la URV. La 
Comissió de Postgrau i Doctorat també exercirà les competències normatives per al 
bon desenvolupament diari dels programes de postgrau.  

 
2. La Comissió de Postgrau i Doctorat de la Universitat estarà integrada pel rector, que la 

presidirà, i professors representants dels departaments, instituts i centres implicats en 
algun programa de Postgrau.  

 
El rector pot delegar la presidència en un vicerector o en un delegat específicament 
responsable de l’Escola de Postgrau i Doctorat.  
 
Els professors representants han de ser professors a temps complet; en els programes 
de postgrau que contemplin estudis de doctorat, els representants hauran de tenir 
experiència investigadora acreditada (ser investigadors actius, d’acord amb la 
normativa que estableixi la URV). 
 
Pels afers que corresponguin exclusivament als estudis de doctorat, la Comissió de 
Postgrau i Doctorat constituirà una sots-comissió integrada pels representants de 
programes amb estudis de doctorat. Per aquests afers, els acords d’aquesta sots-
comissió tindran la consideració d’acords de la comissió de Postgrau i Doctorat. 

 
3. Seran funcions de la Comissió de Postgrau i Doctorat les següents:  
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a) Analitzar la qualitat acadèmica del programa, per a això s’haurà de considerar 
l'adequació de l'historial docent i investigador o professional del grup que 
imparteix la docència, la coherència del programa i l'adequada optativitat per a 
l'estudiant; així mateix valorarà els antecedents del pla d'estudis i la 
interdisciplinariedad amb que es planteja i, en general, es preocuparà de la 
previsió d’acompliment de tots els criteris i indicadors necessaris per a la 
posterior acreditació del programa. 

b) Harmonitzar l’establiment de criteris i l’aplicació dels mecanismes d’admissió 
d’estudiants als programes de postgrau 

c) Concedir l'autorització, a proposta dels responsables del programa, per a la 
col·laboració de professionals i investigadors que no siguin professors 
universitaris 

d) Autoritzar les modificacions dels Programes de Postgrau proposades per 
l’Òrgan Responsable del Programa, sempre que no afectin l’estructura del 
programa ni els recursos especificats a les corresponents Memòries. 

e) Informar a la Comissió d’Ordenació Acadèmica de les modificacions dels 
Programes de Postgrau proposades per l’Òrgan Responsable del Programa 
que impliquin canvis a l’estructura del programa o afectin els recursos humans 
o materials compromesos en la impartició del Programa.  

f) Elaborar la proposta d’ informe d’admissió als programes de Màster d’aquells 
estudiants que, sense posseir el títol de Grau, acreditin haver superat 180 
crèdits, d’acord amb l’article 3.1 del decret de Postgrau. 

g) Autoritzar l’homologació dels títols d’educació superior estrangers, d’acord amb 
la normativa corresponent. 

h) Autoritzar l’admissió dels titulats estrangers, prèvia comprovació que el títol de 
procedència acredita un nivell de formació equivalent als corresponents títols 
espanyols de grau i que faculten en el país d’origen per a l’accés a estudis de 
Postgrau. 

i) Validar la proposta de l’òrgan responsable del programa sobre el nombre 
mínim de crèdits, així com les matèries del programa que ha de cursar cada 
estudiant, en funció de la formació prèvia rebuda. 

j) Tramitar les tesis doctorals 
 
 
Article 9.- Calendari de propostes de Programes Oficials de Postgrau  
 

1. La presentació de la Memòria del Programa Oficial de Postgrau per l'òrgan responsable 
per a la seva aprovació en la Universitat haurà de realitzar-se abans de l’1 de setembre 
del curs acadèmic anterior a la seva implantació. L'informe de la Comissió d’Ordenació 
Acadèmica i Científica haurà de realitzar-se abans del 15 d’octubre per a l'aprovació 
pel consell de Govern, si és procedent, a fi de sotmetre'l a informe del DURSI i del 
Consell de Coordinació Universitària. 

 
2. En tot cas, la relació dels Programes Oficials de Postgrau de nova implantació per al 

curs acadèmic següent haurà d’enviar-se per la Universitat abans del 15 de febrer de 
cada any al Consell de Coordinació Universitària. 

 
TESI DOCTORAL  

 
Article 10.- Director/a de tesi de l’alumne/a  

 
1. Per ser director/a de tesi cal estar en possessió del títol de doctor/a i ser investigador 

actiu. La tesi pot estar codirigida per altres doctors/res.  En el cas de tesis dirigides per 
investigadors actius que no pertanyin a la URV, l’òrgan responsable del doctorat n’ha 
de nomenar un tutor. 

 
2. Correspon al director/a: 

a) Dirigir el procés de formació com investigador/a del doctorand/da  
b) Dirigir el desenvolupament de la tesi doctoral.  
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Article 11.- Tramitació de les tesis doctorals 

 
1. El procediment d'autorització a lectura i defensa de les tesis doctorals haurà de 

sotmetre's als següents tràmits:  
 
a) El doctorand, previ informe favorable del Director, dipositarà la tesi en la forma i lloc 

que estableixi la Universitat.  
b) L'òrgan responsable del doctorat remetrà a la Comissió de Postgrau i Doctorat les 

observacions que qualsevol doctor hagi formulat sobre la tesi.  
c) L'òrgan responsable del doctorat enviarà a la Comissió de Postgrau i Doctorat la 

tesi, la documentació d'avaluació i la proposta d'experts que ha de jutjar-la.  
d) La Comissió de Postgrau i Doctorat autoritzarà la lectura de la tesi i nomenarà el 

Tribunal que ha de jutjar-la.  
e) L'òrgan responsable del doctorat enviarà els exemplars de la tesi doctoral a 

cadascun dels membres del Tribunal encarregat de jutjar-la.  
 
2. Excepcionalment, la Comissió de Postgrau i Doctorat podrà sotmetre a un procés 

d'avaluació prèvia les tesis doctorals presentades, que consistirà en l'obtenció dels 
informes de dos experts doctors de l’àmbit de coneixement sobre les quals versi la tesi, 
pertanyents a d’altres Universitats o Centres d'Investigació espanyols o estrangers que 
no formin part dels Centres universitaris responsables del Programa de Postgrau que 
imparteix el doctorat. 

 
Article 12.- Tribunal de lectura de la tesi doctoral 

 
1. El Tribunal ha de constar de 5 membres titulars i dos suplents. Tots han de tenir el grau 

de doctor i ser investigadors actius. D’aquest tribunal, no en podran formar part més de 
dos membres del mateix òrgan responsable del pograma oficial de postgrau ni més de 
tres de la pròpia URV. Els membres que no pertanyen a la URV hauran d’acomplir uns 
requisits similars als dels investigadors actius de la URV, que seran acreditats per part 
de l’òrgan responsable del doctorat. 

 
2. Els professors que pertanyin als cossos docents universitaris poden formar part dels 

tribunals de tesis doctorals, encara que es trobin en qualsevol de les modalitats de la 
situació d’excedència o de jubilació. 

 
3. En cap cas poden formar part del tribunal els directors de la tesi ni els tutors, amb 

excepció dels supòsits de tesis presentades en el marc d’acords bilaterals de cotutela 
amb universitats estrangeres, que així ho tinguin previst. 

 
 

Article 13.- Qualificació de la tesi doctoral 
 
1. El tribunal atorgarà la qualificació global a la tesi d’acord amb la següent escala: no 

apte/a, aprovat/da, notable o excel·lent. 
 
2. A judici del tribunal, amb un mínim de quatre vots amb qualificació d’excel·lent, pot 

atorgar-se a les tesis la menció cum laude. En el cas que l’excel·lent cum laude hagi 
estat concedit per unanimitat, aquest extrem ha de constar en l’acta del grau de 
doctor/a.  

 
 

Article 14.- Cotutela de tesi doctoral  
 
1 En el marc dels estudis de doctorat, la Comissió de Postgrau i Doctorat de la 

Universitat Rovira i Virgili proposa establir un procediment de cotutela de tesis doctorals 
entre la Universitat Rovira i Virgili i una universitat europea amb l’objectiu de crear i 
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desenvolupar la cooperació científica entre equips de recerca d’ambdues institucions i 
facilitar la mobilitat dels doctorands. 

 
2. La Comissió de Postgrau i Doctorat farà el seguiment i el control de les tesis doctorals 

en cotutela. 
 

Article 15.- Doctorat europeu 
 
1.  La Universitat Rovira i Virgili concedirà la menció “Doctor europeus” a aquells 

estudiants de doctorat que, en l’elaboració i defensa de llurs tesis doctorals acompleixin 
les condicions requerides sobre estada a l’estranger, ús d’un segon idioma en la 
presentació de la tesi, informes previs de la tesi, presència d’algun expert de la UE al 
tribunal. 

 
Article 16.- Premis extraordinaris de doctorat 
 

1. El MEC i la URV estableixen les normes per atorgar mencions honorífiques o premis a 
les tesis doctorals que ho mereixin pel seu alt nivell de qualitat, els quals seran reflectits 
en el corresponent certificat acadèmic. 

 
 2. Per ser candidat cal haver obtingut en la defensa de la tesi excel·lent cum laude per 

unanimitat. Els doctors que vulguin optar al premi han de presentar una sol·licitud 
adreçada al director de l’escola de postgrau i doctorat. 

 
3. El rector de la Universitat, a instàncies raonades de la Comissió de Postgrau i Doctorat, 

pot incrementar el nombre de premis extraordinaris per a cada àrea temàtica a causa 
de la rellevància de determinades tesis. 

 
4. El Consell de Govern, a proposta del Consell de Direcció i d’acord amb els mèrits 

valorats per la Comissió de Postgrau i Doctorat, aprova els guanyadors dels premis 
extraordinaris de doctorat. 

 
Disposicions transitòries. 
 
Primera. Enguany, el termini de presentació de propostes de Programes de Postgrau serà el 
30 de setembre de 2005. 
 
Segona. Els programes de doctorat de la URV aprovats a l’empara del RD 778/1998 se 
seguiran regint per la normativa de doctorat aprovada per la Junta de Govern el 26 de febrer de 
2001 amb les modificacions incorporades per la Comissió de Doctorat el 22 de juny de 2005. 
  
Disposicions derogatòries. 
 
Primera. Amb l’aprovació d’aquesta normativa pel Consell de Govern, es deroga parcialment la 
normativa de la formació permanent de la URV, en els aspectes que hi entrin en contradicció. 
El Consell de Govern elaborarà una nova normativa d’estudis no oficials de postgrau abans de 
concretar-ne l’oferta pel curs 2006-07. 
 
Segona. Als estudis de doctorat compresos en programes oficials de postgrau que s’aprovin a 
l’empara del RD 56/2005 d’estudis universitaris de postgrau no els és d’aplicació la normativa 
de doctorat de la URV a què fa referència la disposició transitòria segona.. 

 
 

 
 

 


