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NORMATIVA DE CONCESSIÓ DE PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT
Aprovada per la Comissió de Doctorat de Consell de Govern de data 2 de juny de 2004 i modificada per la
CDCG d’1 de desembre de 2004 i de 17 de juliol de 2007

Article 1.- Objecte i àmbit d’aplicació.
Aquesta normativa, regula el procediment a seguir per a la concessió dels premis
extraordinaris de doctorat de la Universitat de Barcelona i és d’aplicació a les tesis doctorals
defensades a la Universitat de Barcelona a l’empara del RD 778/1998, sense perjudici del que
estableix la disposició transitòria primera d’aquesta normativa.
Article 2.- Requisits de les tesis doctorals.
En cada curs acadèmic optaran a premi extraordinari de doctorat les tesis doctorals que
reuneixin els següents requisits:
a) Que hagin estat defensades i aprovades a la Universitat de Barcelona en el curs acadèmic
anterior al qual s’atorga el premi, llevat del disposat en l’article 3.2.a).
b) Que hagin obtingut la qualificació d“excel·lent cum laude”.
Article 3.- Procediment.
1.- La Comissió de Doctorat de cada Facultat de la Universitat de Barcelona agruparà les tesis
doctorals aprovades en el seu centre amb qualificació d”excel·lent cum laude” en el curs
acadèmic anterior a aquell en què s’hagi d’atorgar el premi, per programes afins o per
departaments, segons s'acordi a l’inici de cada curs acadèmic per la pròpia comissió.
2.- El nombre de premis extraordinaris de doctorat que es poden concedir per a les tesis de
cada departament o programa afí que opten al premi, segons el criteri d’agrupació establert
per la Comissió de Doctorat de cada Facultat, serà:
a) un premi extraordinari de doctorat quan el nombre de tesis agrupades sigui de 5 a 10.
En cas que el nombre de tesis doctorals agrupades que reuneixin els requisits per a optar al
premi sigui inferior a 5, aquestes es podran acumular a les dels tres cursos acadèmics
següents. Si transcorreguts aquests tres cursos no s’arriba al mínim de 5 tesis amb la
qualificació d”excel·lent cum laude”, les tesis podran optar igualment a premi extraordinari de
doctorat.
b) sempre que el nombre de tesis doctorals agrupades sigui superior a 10, es podrà atorgar
un altre premi extraordinari de doctorat per cada 10 tesis o fracció de 10.
3.- La valoració de les tesis doctorals que opten a premi extraordinari de doctorat s’encomana
a un o més tribunals, designats a l’efecte per la Comissió de Doctorat de cada Facultat.
4.- Cada tribunal estarà format per cinc membres titulars i dos suplents designats entre
professors doctors de la Universitat que siguin especialistes en la matèria. El President serà
nomenat de conformitat amb el que s’hagi establert per a la presidència dels tribunals de tesis
doctorals i designats entre professors doctors de la Universitat que siguin especialistes en la
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matèria. En cap cas podran ser membres d'aquest tribunals els doctors que hagin estat
directors d'alguna de les tesis doctorals que opten al premi.
5.- El tribunal realitzarà un examen comparatiu i acurat de les tesis que reuneixen els requisits
per optar al premi, sense que en cap cas es pugui acordar la celebració de cap exercici ni
prova especial. El tribunal podrà sol·licitar la col·laboració de professorat especialitzat en la
matèria per tal de poder avaluar les diferents tesis.
6.- Dins del primer semestre del curs acadèmic en què es concedeixen els premis, el tribunal
efectuarà la proposta d’atorgament dels premis extraordinaris de doctorat. L’acta de la sessió
del tribunal en què s’efectua la proposta ha de contenir:
a) Data, hora i lloc de la reunió.
b) Nom i cognoms dels membres del tribunal.
c) Especificació del curs acadèmic en què s’atorga el premi o premis i, en el seu cas, els
cursos acadèmics corresponents de tesis acumulades d'acord amb l'article 3.2 a).
d) Criteri d’agrupació acordat per la Comissió de Doctorat de la Facultat.
e) Nombre de tesis doctorals que han optat al premi dins aquest grup i nombre de premis
extraordinaris de doctorat que es proposa atorgar.
f) Proposta de concessió de premis extraordinaris de doctorat, indicant la denominació literal
del títol de la tesis i el nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon i adreça de correu electrònic
del seu autor.
g) Signatura de tots els membres del tribunal.
7.- El President del tribunal, en el termini establert a l’efecte en el calendari de gestió dels
estudis de doctorat aprovat per a cada any, trametrà l’acta original de la sessió del tribunal a
Gestió Acadèmica i una còpia al President de la Comissió de Doctorat de la Facultat. El
vicerector encarregat dels afers de doctorat, mitjançant Gestió Acadèmica, elevarà la proposta
al rector per tal que siguin atorgats els premis pel Consell de Govern.
Article 4.- Concessió dels premis.
Els premis extraordinaris de doctorat seran atorgats pel Consell de Govern de la Universitat de
Barcelona, prèvia la tramitació del procediment establert en aquesta normativa, abans de la
finalització del curs acadèmic en que s'efectuï a la proposta per la Comissió de Doctorat de
cada Facultat.
Article 5.- Diploma de premi extraordinari de doctorat i menció en el títol de doctor.
1.- Concedits els premis extraordinaris de doctorat pel Consell de Govern, la Secretaria
General emetrà els certificats corresponents que seran tramesos a Gestió Acadèmica per a la
seva comunicació a les Facultats i per a l’expedició dels corresponents diplomes. Gestió
Acadèmica portarà un registre dels diplomes expedits.
2.- Els diplomes de premi extraordinari de doctorat seran lliurats als doctors premiats en l’acte
d’inauguració del curs acadèmic següent al de la seva concessió. Els diplomes que no s’hagin
lliurat en aquest acte seran tramesos a les secretaries de les respectives Facultats.
3.- Els doctors premiats podran sol·licitar que s’incorpori la menció relativa a l’obtenció del
premi extraordinari de doctorat en el seu títol de doctor, d’acord amb la normativa establerta a
l’efecte.
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Disposició transitòria.
Des de l’entrada en vigor d’aquesta normativa i fins a l’any 2005, data màxima acordada per la
Comissió de Doctorat del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona per a la defensa de
les tesis doctorals emparades en les disposicions anteriors al RD 778/1998, les tesis
defensades a l’empara de la normativa anterior podran optar a premi extraordinari de doctorat
conjuntament amb les tesis incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa d’acord amb el
procediment establert en la mateixa, tenint en compte les següents particularitats:
a) Les tesis que poden optar a premi extraordinari de doctorat seran les que hagin obtingut
una qualificació d’”apte cum laude”.
b) En l’acta del tribunal avaluador caldrà fer constar, a més a més de totes les dades que es
consignen en l’article 3.6, “la denominació del títol de doctor de sortida dels doctors
proposats”.
Disposició derogatòria.
Aquesta normativa deroga qualsevol altra normativa anterior d’igual o inferior rang que s’hi
oposi.
Disposició final.
Aquesta normativa serà d’aplicació a la concessió dels premis extraordinaris de doctorat que
s’atorguin a les tesis doctorals defensades i aprovades a la Universitat de Barcelona a partir del
curs acadèmic 2003/2004.

