Escola de Doctorat (EDUB)

Comissió Delegada de l’EDUB de 4 d’abril de 2013

ACORD SOBRE LA DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR PER A L’ACREDITACIÓ
DELS REQUISITS ESTABLERTS PER A LA CONCESSIÓ DE LA MENCIÓ
INTERNACIONAL AL TÍTOL DE DOCTOR REGULADA A L’ARTICLE 48 DE LA
NORMATIVA REGULADORA DEL DOCTORAT A L’EMPARA DE L’RD 99/2011

Exposició de motius
L’article 48 de la Normativa Reguladora del Doctorat a l’empara de l’RD 99/2011 (aprovada
pel CdG de 16 de març de 2012 i modificada pel CdG de 19 de maig i 19 de juliol de 2012)
estableix els requisits per a l’obtenció de la Menció Internacional al títol de Doctor. El
Reglament de Règim Intern de l’Escola de Doctorat (aprovat pel CdG de 16 de març de 2012 i
modificat pel CdG de 19 de juliol de 2012) atorga la competència de la resolució de les
concessions de l’esmentada Menció al Director de l’Escola de Doctorat.
Per resolució de data 1 d’octubre de 2012, el Director de l’EDUB va delegar la competència
sobre la resolució de les concessions de la Menció Internacional als presidents i presidentes
de les Comissions de Doctorat dels centres, durant el curs 2012-2013.
Atès el volum de consultes que han arribat a l’Escola de Doctorat referent a la documentació
que cal presentar per a l’acreditació dels requisits establerts per a la concessió de la Menció
Internacional, la Direcció de l’Escola ha decidit plantejar aquesta qüestió a la Comissió
Delegada de l’EDUB.
És per aquest motiu que la Comissió Delegada de l’EDUB, en la seva sessió de 4 d’abril de
2013,
ACORDA
Primer.- L’acompliment del requisit establert en l’apartat 1.a), de l’article 48, s’acredita
mitjançant:
1. Un certificat expedit pel director del centre/institut de recerca o pel degà de la
facultat del país on s'hagi fet l'estada en el que es faci constar que el/la doctorand/a ha
estat durant un mínim de 3 mesos a la institució. D’acord amb la normativa l’estada
mínima de 3 mesos és en un únic centre.
2. Un certificat en el que es faci constar que aquesta estada de recerca ha estat
autoritzada per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat que està cursant.
Aquest document serà expedit pel coordinador del programa de doctorat i s’haurà de fer

constar la data de la reunió de la Comissió Acadèmica en la què s’ha pres l’acord.
Aquesta autorització s’haurà d’haver acordat amb anterioritat al període en el que s’ha
produït l’estada.
Segon.- L’acompliment del requisit establert en l’apartat 1.b), de l’article 48, s’acredita
mitjançant un certificat emès pel president del tribunal de la tesi doctoral.
Tercer.- L’acompliment del requisit establert en l’apartat 1.c), de l’article 48, s’acredita
mitjançant la presentació de dos informes favorables de dos experts sobre la tesi prèviament
a la seva defensa. Aquests informes han d’acompanyar i han de formar part del document
d’activitats del doctorand que ha de valorar el tribunal.
Quart.- L’acompliment del requisit establert en l’apartat 1.d), de l’article 48, s’acredita
mitjançant:
1. La presentació d’una còpia de l’acta de grau de doctor, on
avaluador de la tesi doctoral.

consta el tribunal

2. Per a l’acompliment d’aquest requisit no podrà formar part del tribunal el director
del centre /institut de recerca o pel degà de la facultat del país on s'hagi fet l'estada i
que hagi certificat l’estada de recerca. Qualsevol altre doctor vinculat a la institució o
centre de recerca on s’hagi fet l’estada podrà formar part del tribunal avaluador de la
tesi i serà vàlid per acreditar l’acompliment d’aquesta condició.
Cinquè.- Amb caràcter previ a la sol·licitud del títol, el doctorand pot demanar la concessió
de la menció de doctor internacional. Aquesta sol·licitud s’ha de presentar en un termini
màxim de 3 mesos a comptar des de l’endemà de la data de defensa de la tesi doctoral.
Sisena.- Comunicar aquest acord als coordinadors dels programes de doctorat, als
representants dels centres i dels doctorands en el Comitè de Direcció i als caps de secretaria
d’Estudiants i Docència dels centres.
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