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Informació important per als alumnes del RD 1393/2007

Els estudiants que s’han matriculat en el curs acadèmic 2011-12 o 2012-13, el termini 

màxim per defensar la tesi doctoral és el 30 de setembre de 2017.

Es recomana dipositar la tesi doctoral a l’EDUIB, com a màxim, 

30 de maig de 2017
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Programa del RD 
1393/2007 

Director/a del doctorand/a 

Doctorand/a 

Programa �nou� 
RD 99/2011 

Comissió  
Acadèmica 

 

Escola de Doctorat (EDUIB) 

Sol�licitar permís 
 per al canvi 

Si la resposta és  
POSITIVA 

Si la resposta  
és NEGATIVA 

�ACCÉS i ADMISSIÓ  
(RD 99/2011) 

 als estudis de doctorat  

CANVI de PLA  
de DOCTORAT 

Resposta al 
doctorand/a i al 

director/a 

EDUIB 
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• 19 de desembre de 2016
• 12 i 26 de gener de 2017
• 9 i 23 de febrer de 2017
• 9 i 23 de març de 2017
• 6 i 27 d'abril de 2017
• 11 i 25 de maig de 2017
• 8 i 22 de juny de 2017
• 6 i 20 de juliol de 2017
• 12 de setembre de 2017

Calendaris de les reunions del Comité Executiu de 
l'Escola de Doctorat
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• El paper de la Comissió Acadèmica del Programa del doctorat.

• El paper del tutor de doctorat.

• El director de la tesi doctoral.

• Calendari a seguir pel doctorand/da en els seus estudis.

• El document d'activitats del doctorand/da (DAD).

• La carta de tesi.

• Les activitats transversals i específiques.

• Torn obert de paraules

http://edoctorat.uib.cat/
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La comissió acadèmica de cada programa és la responsable de la seva definició, 
actualització, qualitat i coordinació, així com del progrés de la recerca
i de la formació i de l’autorització de la presentació de tesi de cada doctorand 
del programa.

L’admissió del doctorand/da i proporcionar un tutor.

Proporcionar als doctorands un director de tesi doctoral, en un termini inferior
a tres mesos des de la data de matriculació en el programa.

Aprovar, si escau, el pla de recerca que el doctorand ha de presentar en un   
termini inferior a dotze mesos des de la data de matriculació en el programa.

Regular i avaluar les activitats que han de figurar en el document d'activitats del 
doctorand (DAD), previ informe del tutor i el director de la tesi.

La Comissió Acadèmica
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La comissió acadèmica del programa de doctorat nomenarà el tutor de cada 
doctorand un cop aquest hagi estat admès al programa. 

És responsabilitat del tutor vetllar per la interacció del doctorand amb la 
comissió acadèmica i ajudar en el seguiment de les activitats que realitza el 
doctorand.

La comissió acadèmica, oït el doctorand i sempre que hi concorrin raons
justificades, pot modificar el nomenament del tutor en qualsevol moment del
doctorat.

Tutor
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El director

El director de tesi és el màxim responsable de l’orientació del doctorand en les
activitats de recerca conduents a la realització de la tesi doctoral, de la coherència i
idoneïtat de les activitats de formació, de l’impacte i novetat en el seu camp de la
temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si
escau, a altres projectes i activitats on s’inscrigui el doctorand.
 

El director de tesi realitzarà un seguiment de les activitats del doctorand a través 
de la revisió del document d’activitats del doctorand (DAD). 

http://edoctorat.uib.cat/



La durada dels estudis de doctorat és d’un màxim de tres anys, a temps complet, a 
comptar de l’admissió del doctorand al programa fins a la presentació de la tesi doctoral.

No obstant això, i amb la prèvia autorització de la comissió acadèmica responsable del 
programa, es poden realitzar estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas 
aquests estudis poden tenir una durada màxima de cinc anys des de l’admissió al 
programa fins a la presentació de la tesi doctoral. Als efectes del còmput del període 
anterior no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra 
causa prevista per la normativa vigent.

3 anys 1 any 1 any
Temps  

Complet
Prórroga PrórrogaNormal

Temps  
Parcial

5 anys 2 any 1 any

Prórroga PrórrogaNormal

9
http://edoctorat.uib.cat/

Durada dels estudis de doctorat
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El doctorand es compromet formalment, mitjançant escrit signat a l’efecte, a
mantenir un registre actualitzat de totes les activitats formatives i d’investigació
que dugui a terme en el marc del programa de doctorat que cursi, en el qual ha
d’incloure: publicacions en revistes especialitzades, assistència a reunions o
congressos científics, presentació de ponències en reunions o congressos
científics, assistència a cursos, seminaris i altres activitats formatives, 
estades de recerca en altres institucions, beques o ajuts rebuts i qualsevol altra 
informació que sigui rellevant per a la seva formació doctoral. El suport material 
d’aquest document serà l’aplicació de gestió de currículums de GREC.

• El document d'activitats del doctorant/da (DAD).
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La UIB establirà les funcions de supervisió dels doctorands mitjançant un compromís 
documental signat pel Vicerector d'Investigació i Postgrau en representació de la 
Universitat, el doctorand, el seu tutor i el seu director.

Aquest compromís ha de ser rubricat tan aviat com sigui possible després de
l’admissió del doctorand i una vegada assignat un director de tesi. El document ha 
d’incloure un procediment de resolució de conflictes i ha de preveure els aspectes 
relatius als drets de propietat intel·lectual o industrial que es puguin generar en l’àmbit 
de programes de doctorat.

http://postgrau.uib.cat/digitalAssets/221/221273_Carta_tesi_ca.pdf

Carta de tesi
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Abans d’acabar el primer any, el doctorand elaborarà un pla de recerca que
almenys ha d’incloure la metodologia a utilitzar i els objectius a assolir, així com
els mitjans i la planificació temporal per aconseguir-ho. Aquest pla es pot millorar
i detallar al llarg de la seva estada en el programa i ha d’estar avalat pel tutor i el
director. Aquest pla de recerca s’ha de presentar davant la comissió acadèmica 
per a l’aprovació pertinent.

• El Pla de Recerca.
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Petició via E-mail 
a l’EDUIB de la 
Carta de Tesi

3 mesos 9 mesos

Fer Matrícula de 
Tutela Acadèmica

Activitats
Transv / Específ

Petició/Lliurament via E-
mail 

a l’EDUIB dels certificats 
de l’activitat transversal

A
D

M
IS

SI
Ó

Crear el DAD al 
GREC

Primer Any

Activitats
Transv / Específ

Activitats
Transv / Específ

Po
sit

iva

Negativa

Segueix
al segon

any

6 mesos per a 
repetir el 
control

N
eg

at
iv

a
Baixa del Doctorat

Avaluació
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MOBILITAT

12 mesos

Planificar la 
MOBILITAT

Activitats
Transv / Específ

Petició/ Lliurament via E-
mail 

a l’EDUIB dels certificats 
de l’activitat transversal

Tu
te

la
 A

ca
dè

m
ic

a

Omplir el DAD al 
GREC

Activitats
Transv / Específ

Activitats
Transv / Específ

Po
sit

iva

Negativa

6 mesos per a 
repetir el 
control

Segueix
al tercer

any

Segon Any

N
eg

at
iv

a

Avaluació

Baixa del Doctorat
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MOBILITAT

12 mesos

Planificar la 
MOBILITAT

Edició i defensa 
de la tesi

Consultar Normativa 
de: presentació, lectura i 

defensa de la Tesi 

Tu
te

la
 A

ca
dè

m
ic

a

Omplir el DAD al 
GREC

Activitats
Específiques

Activitats
 Específiques

Tercer Any

Pròrroga UN 
any més

Tercer Control
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Estudiant Admissió al
Programa de PhD

Recerca
Cursos Transversals
Cursos Específics
Seminaris
1er Control 

1) Comprovació dels títols

2) Pre admissió i    
assignació de tutor

3) Vist i plau Comissió 
Acadèmica del programa

1er Any

Recerca
Mobilitat
Seminaris
2º Control

Recerca
Mobilitat
Seminaris
Cursos Transversals
3er Control
Tesi

2º Any

3er AnyTutor Director

Matrícula
Programa de PhD

Document d’activitats
personalitzat

(DAD)

http://edoctorat.uib.cat/

Tutela Acadèmica
es formalitza cada any acadèmic

Signar Carta Tesi Inscripció del
Projecte de PhD

Director Tesi (< 3 mesos)
Projecte de Recerca (< 12 mesos)

RESUM TRES ANYS
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Només alumnes del  
RD 99/2011 

Comissió Acadèmica 
 (CAD) 

Escola de Doctorat (EDUIB) 

Sol�licitud JUSTIFICADA 
  

Informe  
RAONAT 

de la decisió 

Resolució definitiva en sentit  
AFIRMATIU o NEGATIU  a la  

sol�licitud 
Resposta al doctorand/a 

Canvi de TEMPS COMPLET 
a  TEMPS PARCIAL 

 

EDUIB 

(feina, altres circumstàncies) 

Petició a 
la CAD 
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Només doctorands del  
RD 99/2011 

Comissió Acadèmica 
 (CAD) 

Escola de Doctorat (EDUIB) 

Sol�licitud JUSTIFICADA 
  

Resolució definitiva en sentit  
AFIRMATIU o NEGATIU  a la  

sol�licitud 

Resposta al doctorand/a 

PETICIÓ de PRÒRROGA 
per 1 any  TEMPS COMPLET 

 

EDUIB 

Sol�licitud a la 
 CAD 

Informe  
RAONAT 

de la decisió 

(malaltia, treball, maternitat, altres) 
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Activitats Transversals

http://edoctorat.uib.cat/digitalAssets/261/261574_EDUIB_CalendariGlobalActivitats_2014_es.pdf
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ACTIVITATS TRANSVERSALS 

PROGRAMES DE DOCTORAT  
    
    

Tecnologia Inform
ació 

C
om

unicacions 

Física 

Tecnologia Educativa 

H
istòria, H

istòria de l'A
rt i 

G
eografia 

Econom
ia A

plicada 

M
icrobiologia A

m
biental…

 

N
eurociències 

N
utrigenòm

ica  N
utrició 

Personalitzada  

Investigació́ Traslacional en 
Salut Pública…

 

C
ognició́ i E

volució́ H
um

ana 

C
iència i Tecnologia Q

uím
ica 

B
iotecnologia B

iom
èdica i 

Evolutiva 

Ecologia M
arina 

Educació 

Q
uím

ica Teòrica 

D
ret 

B
iologia de les Plantes 

Turism
e 

N
utrició i C

iències dels A
lim

ents 

Enginyeria Electrònica   

Econom
ia, O

rganització…
. 

Programes de formació transversal  60 0 60 30 0 30 60   60   50 30 60 0 16 60 60         
Communication skills in English: Written 

and Oral expression (Mòdul I )               30     30                     
Communication skills in English: Written 

and Oral expression (Mòdul II )               30     30                     
Tècniques de Cerca bibliogràfica 30   30     30 30 30     30 30 30 20   10   10 50     
Ètica i integritat de la investigació 

científica               20     30             10       
Emprenedoria                                     50     

Models de transferència tecnològica 30   30         20     30               10     
Curs de Promotors tecnològics                     60                     

                                            
!

número d’hores
obligatòries

número d’hores
optatives
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Per a més informació sobre les activitats específiques
consulteu el vostre tutor. O bé, a la web de l’EDUIB
 
 

PROGRAMA Horas Carácter Optativa Obligatoria 1 Semestre 2Semestre Indistinto AÑO ( C ) AÑO (P) 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones                   

"La CAD requerirá de los doctorandos la realización de un mínimo de 60 horas 
obligatorias de la oferta común de actividades formativas de carácter transversal 
(se valorará también la realización de cursos de características similares ofertados 
en otras Universidades)"   

                

Programa de formación transversal de doctorandos de la UIB 60 TRANS   X       1 1,2 
Modelos de transferencia tecnológica 30 ESP   X       3 5 
Seminarios de investigación 10 ESP   X       1,2,3   
Revisión del estado del arte de un tema de investigación 30 ESP   X       1   
Escritura y presentación de comunicaciones científicas 30 ESP   X       1,2 1,2,3 
Estancia de investigación en otro centro 160 ESP X         2,3 3,4,5 
!

http://edoctorat.uib.cat/
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L�edició de la tesi 
doctoral a la UIB es pot 

fer triant una de les 
formes que s�indiquen. 

La decisió és 
mancomunada entre el 

doctorand/a i el 
director/a   

EDICIÓ de la  
TESI DOCTORAL 

 

Format tradicional de  
MONOGRAFIA 

Format per  
COMPENDI D�ARTICLES 

i

Sigui quina sigui la forma que es triï, l�edició de la tesi doctoral ha de complir 
amb la �NORMATIVA d�edició de tesis doctorals de l�EDUIB�, recollida a: 
http://edoctorat.uib.cat/Procediments/. 

Escola de Doctorat (EDUIB) 

i
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Escola de Doctorat (EDUIB) 

La TESI DOCTORAL 
(1/3) 

Informe de 
la Tesi 

i
L� INFORME dela TESI, és un document que té dues parts diferenciades. Una consisteix 
en un esborrany de la futura tesi doctoral elaborat pel doctorand/a supervisat pel 
director/a de la tesi, que es pot presentar en format monografia o  com un compendi 
d�articles. Aquest esborrany ha de complir  la �NORMATIVA d�edició de tesis doctorals 
de l�EDUIB�, recollida a: http://edoctorat.uib.cat/Procediments/ . 
L�altra part és un document, proporcionat per l�EDUIB, que ha d�emplenar el director/
a de la tesi doctoral que versa sobre el contingut i aspectes formals de la tesi doctoral. 

Esborrany 
de tesi doctoral 

Informe del 
director/a 

+

1 2

EDUIB 
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Escola de Doctorat (EDUIB) 

 
La TESI DOCTORAL 

(2/3) 

Informe de 
la tesi 

Comissió Acadèmica 
 (CAD) 

EDUIB 

i

1

El/La director/a fa arribar un INFORME RAONAT 
a la CAD i a l�EDUIB de la tesi doctoral 

Per garantir la qualitat de la tesi doctoral, l�EDUIB sol�licitarà dos informes de 
dos doctors experts en l�àmbit sobre el qual versa la tesi doctoral, proposats per 
la CAD. Aquests experts han de ser externs a la UIB, i han de pertànyer a una  
institució d�educació superior o de recerca nacional o estrangera. Aquests  
informes poden contenir suggeriments de millora que el doctorand/a haurà de 
tenir en  compte, i estaran a disposició del  tribunal de la tesi. 
 

Informe expert 1 

Informe expert 2 
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Escola de Doctorat (EDUIB) 

La TESI DOCTORAL 
(3/3) 

i
Si algun dels informes dels experts és negatiu, en el sentit que desaprova de manera 
raonada la presentació de la tesi, l�EDUIB consultarà la CAD, i mancomunadament 
prendrà una decisió, en el sentit o bé d�esmenar les deficiències detectades a la tesi o 
bé donar de baixa definitiva la tesi doctoral. 
L�EDUIB comunicarà per escrit les raons de la decisió al doctorand/a i al director/a de 
la tesi doctoral. 

Informe expert 1 

Informe expert 2 

EDUIB 

Comissió Acadèmica 
 (CAD) 

https://seu.uib.cat/fou/acord/110/11037.html
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Escola de Doctorat (EDUIB) 

Tramitació de la  
 TESI DOCTORAL 

(1/5) 

Informe expert 1 Informe expert 2 

Comissió Acadèmica 
 (CAD) 

Tesi  
definitiva 

Darrer  
control anual 

 La CAD AUTORITZA la presentació 
 de la tesi doctoral i proposa un 

TRIBUNAL a l�EDUIB 

President/a Secretari/ària Vocal 

Suplents 

i

https://seu.uib.cat/fou/acord/110/11037.html
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TRIBUNAL de tesi 
(2/5) 

Escola de Doctorat (EDUIB) 

i

Comissió Acadèmica 
(CAD) 

EDUIB 

- El tribunal el proposa la CAD, i serà format per tres  
membres titulars i tres membres suplents, doctors, amb 
experiència com a investigadors acreditada, justificada 
amb el corresponent informe d�idoneïtat i CV. 
 
- El tribunal proposat serà format per una majoria 
 de membres externs a la UIB. 
 
- La CAD farà arribar els exemplars de la tesi als 
membres del tribunal.   
 

President/a Secretari/a Vocal 

Suplents 

El COMITÈ EXECUTIU 
de l�EDUIB revisa la 
proposta feta per la CAD, 
i si escau, aprova el 
tribunal 

Proposta 

Resposta a 
la CAD 
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Escola de Doctorat (EDUIB) 

Tramitació de la  
 TESI DOCTORAL 

(3/5) 

Informe expert 1 Informe expert 2 

Tesi  
definitiva 

Darrer  
control anual 

 
AUTORITZACIÓ DEFINITIVA (Comitè Executiu de l�EDUIB) 

L�EDUIB pot revocar l�autorització de la Comissió Acadèmica per a la 
presentació formal de la tesi, i pot no acceptar la proposta de tribunal. 
En aquests casos, l�EDUIB remetrà a la Comissió Acadèmica del 
programa de doctorat un informe raonat sobre les causes de la seva 
decisió. La Comissió Acadèmica actuarà d�acord amb l�informe de 
l�EDUIB. 

President/a Secretari/ària Vocal 

Suplents 

i

EDUIB 

Autorització CAD + + +

+

1 Tribunal  

https://seu.uib.cat/fou/acord/110/11037.html



29

Escola de Doctorat (EDUIB) 

Tramitació de la  
 TESI DOCTORAL 

(4/5) 

 
Una vegada aprovada la presentació de la tesi i aprovada la proposta de 
tribunal, l�EDUIB n�informarà la Comissió Acadèmica i el doctorand, 
perquè faci el DIPÒSIT de la tesi. 
En el supòsit que no s�autoritzi la defensa de la tesi, l�EDUIB ha de 
comunicar per escrit les raons de la decisió al doctorand, al director, i 
si escau, als codirectors de la tesi, i a la Comissió Acadèmica del 
programa. 

i

EDUIB 

Comissió Acadèmica (CAD)  
RD 99/2011 

https://seu.uib.cat/fou/acord/110/11037.html
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Escola de Doctorat (EDUIB) 

DEFENSA i AVALUACIÓ 
 TESI DOCTORAL 

(1/3) 

L�acte de defensa de la tesi serà convocat pel president del tribunal 
dins els tres mesos següents a la ratificació de l�autorització de la 
defensa. La data de lectura de la tesi serà comunicada pel secretari als 
altres membres del tribunal, a l�EDUIB i al doctorand amb una 
antelació suficient. 

i

President/a Secretari/ària Vocal 

TRIBUNAL

https://seu.uib.cat/fou/acord/110/11037.html
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Escola de Doctorat (EDUIB) 

DEFENSA i AVALUACIÓ 
 TESI DOCTORAL 

(2/3) 

El tribunal ha d�emetre un informe i la qualificació global concedida a 
la tesi d�acord amb l�escala següent: no apte, aprovat, notable i 
excel�lent. 
 
El tribunal pot proposar que la tesi obtingui la menció «cum laude» si 
es donen les circumstàncies següents: 
 
a) La qualificació és excel�lent. 
b) Els membres del tribunal ho acorden així per unanimitat i en votació 
secreta. 

i

https://seu.uib.cat/fou/acord/110/11037.html
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Escola de Doctorat (EDUIB) 

DEFENSA i AVALUACIÓ 
 TESI DOCTORAL 

(3/3) 

Una vegada aprovada la tesi doctoral, la UIB l�arxivarà en el repositori 
TDX en format electrònic obert i en remetrà un exemplar al Ministeri 
d�Educació, Cultura i Esport juntament amb tota la documentació 
complementària als efectes oportuns. Tot això sens perjudici que la 
UIB l�arxivi, de més a més, en el repositori propi. 

i

TDX

https://seu.uib.cat/fou/acord/110/11037.html
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Escola de Doctorat (EDUIB) 

Tramitació de la  
 TESI DOCTORAL 

(5/5) 

Tesi  
definitiva 

Juntament amb l�exemplar de la tesi s�ha de presentar, a l�EDUIB, un 
RESUM DIVULGATIU de la tesi doctoral, amb el vistiplau del director i 
codirector, si escau, en català i anglès en format electrònic editable 
aproximadament d�una pàgina i amb una imatge publicable 
representativa del tema tractat a la tesi doctoral. 

i

Resum  
divulgatiu +Exposició pública (WEB EDUIB) 15 dies 

https://seu.uib.cat/fou/acord/110/11037.html



Menció Internacional al títol de Doctor

34

El doctorand que hagi realitzat una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya en una
institució d’ensenyament superior o centre de recerca de prestigi, cursant-hi estudis o 
fent-hi treballs de recerca. L’estada i les activitats han de ser avalades pel director i 
autoritzades per la comissió acadèmica, i s’han d’incorporar al document d’activitats del 
doctorand. Aquesta estada s’acreditarà mitjançant document emès a l’efecte per la 
institució receptora i signat pel responsable de l’estada a la institució estrangera.

Que una part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s’hagi redactat i 
sigui presentada en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu 
camp de coneixement, diferent de qualsevol de les llengües oficials a Espanya. Aquesta 
norma no és aplicable si les estades, els informes i els experts procedeixen d’un 
país de parla hispana.

Que de la tesi n’hagin emès informe un mínim de dos experts doctors pertanyents a 
alguna institució d’educació superior o un institut de recerca no espanyols.

http://edoctorat.uib.cat/



Menció Internacional al títol de Doctor

35

La defensa de la tesi s’ha d’efectuar a la mateixa universitat espanyola en què el 
doctorand estigui inscrit, o, en el cas de programes de doctorat conjunts, en qualsevol de 
les universitats participants o en els termes que identifiquin els convenis de col·laboració.

La sol·licitud de la Menció Internacional al títol de Doctor s’ha de fer en el moment de 
sol·licitar el títol de Doctor. La persona interessada ha d’aportar la documentació 
acreditativa de les circumstàncies descrites al primer apartat d’aquest article. L’acreditació 
consistirà en un certificat emès pel secretari del tribunal de la tesi doctoral.

L’òrgan responsable de la gestió acadèmica del programa de doctorat o l’EDUIB, 
decidirà sobre la concessió de la Menció Internacional al títol de Doctor.

http://edoctorat.uib.cat/



36

Per a més informació, comentaris i suggeriments

http://edoctorat.uib.cat/

E-mail: escoladedoctorat@uib.es
Telèfons de contacte: 971173336 / 971172498

http://postgrau.uib.cat/doctorat/Procediments/

Acord Normatiu del Reglament d’ordenació dels 
ensenyaments de Doctorat de la UIB:

https://seu.uib.cat/fou/acord/110/11037.html

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541-C.pdf
Real Decret 99/2011:



37

www.uib.cat www.uib.cat 

2015-2016!

Moltes
 Gràc

ies!


