NORMES PER A L’ELABORACIÓ DELS PROGRAMES DE DOCTORAT
Acord del Consell de Govern de 2 de maig del 2007
D’acord amb el Reial Decret 56/2005, de 21 de gener, que regula els estudis
universitaris oficials de postgrau, els Programes de Doctorat tenen com a finalitat
la formació avançada del doctorand en les tècniques d’investigació. Aquesta
formació inclou l’elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral i es pot
articular mitjançant l’organització de cursos, seminaris o altres activitats
adreçades a la formació investigadora. El propòsit d’aquesta normativa és definir
aquests dos elements per tal de garantir l’existència d’un perfil propi de cada
Programa de Doctorat, així como la seva difusió pública.
És per aquest motiu que, amb l’informe previ de la Comissió de Postgrau i
Doctorat, l’elaboració dels Programes de Doctorat de la Universitat Pompeu Fabra
seguiran les normes següents:
Article 1. Àmbit d'aplicació
Aquesta normativa s'aplica als estudis universitaris de tercer cicle conduents al
títol de Doctor regits pel Reial Decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen
els estudis universitaris oficials de postgrau.
Article 2. Estructura i continguts dels estudis
Els estudis de Doctorat inclouran l’elaboració i presentació de la corresponent
tesis doctoral, consistent en un treball original d’investigació en una de les línies
de recerca del doctorat, i podran incloure un període de formació.
Article 3. Període de formació
El període de formació del doctorat podrà comprendre cursos, seminaris o altres
activitat adreçades a la formació de recerca i formació d’anivellament per aquells
estudiants que necessitin completar la seva formació, sigui a nivell de continguts o
de tècniques de recerca.
Els cursos, seminaris i altres activitats adreçades a la formació de recerca
s’agruparan en unitats d’aprenentatge anomenades unitats formatives.
L’anivellament formatiu i el de recerca s’estructura en un conjunt d’assignatures,
cursos o seminaris i, en el cas d’anivellament de recerca, podrà consistir també en
un treball de recerca, configurant unes unitats d’aprenentatge anomenades mòduls
de continguts i mòduls metodològics respectivament.
Juntament amb la proposta del doctorat, s'hauran de presentar les línies de recerca
dels estudis i els programes acadèmics de totes les activitats que configuren
l’oferta docent, on se'n descriuran els continguts principals i, si escau, la
bibliografia de referència.
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L'aprovació de l'oferta docent d'un programa de doctorat no comportarà la
necessària impartició de tots els cursos que el composen.
Article 4. Objectius formatius
El programa doctorat conté els objectius formatius de la titulació que defineixen el
perfil de competències, específiques i transversals, així com els coneixements,
habilitats i destreses a assolir per l'estudiant a través de les activitats formatives.
Article 5. Càrrega lectiva
5.1. Crèdits d’un doctorat
Quan el doctorat inclou cursos, seminaris i altres activitats adreçades a la formació
de recerca, cada programa estableix la càrrega lectiva, entre 5 i 15 crèdits, que
l’estudiant ha de superar obligatòriament.
L’anivellament formatiu no pot superar els 30 crèdits.
5.2. Extensió en crèdits
Les unitats formatives del doctorat tindran un mínim de 5 crèdits.
5.3. Oferta global de crèdits
L’oferta global de crèdits de cursos, seminaris i altres activitats adreçades a la
formació de recerca no pot superar el doble del nombre de crèdits que s’ha
establert com obligatori.
Article 6. Oferta docent
El mes de febrer es farà pública l'oferta docent vigent per al curs que s'inicia, el
calendari acadèmic i els horaris de les diferents activitats que configuren l’oferta
docent, si n’hi ha.
L'oferta docent vincula la Universitat per un curs acadèmic.
El nombre mínim d'estudiants per curs, seminari o altra activitat no pot ser inferior
a 5. Excepcionalment, el rector, o vicerector en qui delegui, pot autoritzar que
s'imparteixin amb un nombre inferior d'estudiants.
Si es decideix anul·lar el curs o seminari, s'haurà de notificar als estudiants, per tal
que, d'acord amb el seu director, realitzin l'oportuna modificació de la matrícula.
Així mateix, caldrà notificar-ho a la comissió de la Universitat competent en
matèria de postgrau oficial.
Els responsables acadèmics del programa hauran d'avaluar la viabilitat de cada
curs o seminari en relació al nombre d'estudiants inscrits.
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Article 7. La formalització de les propostes
Les propostes de programes de doctorat han de constar d'un document de
presentació i d'una fitxa amb les característiques i estructura que es detallen als
annex I d'aquest document.
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ANNEX I. Model de fitxa de Programa de Doctorat
PROPOSTA DE PROGRAMA DE DOCTORAT
(Cal descriure els apartats en català, castellà i anglès)
Programa de doctorat en
CAT CAST ANG -

Departament o institut universitari responsable:
CAT CAST ANG -

Direcció del programa

Proposta d’implantació
Curs: 20../20..
Període formatiu: (si s’escau)
1.-Crèdits obligatoris
Oferta global
a cursar: (indiqueu
del programa:
entre 5 i 15 ECTS)
(màxim: doble crèdits
ECTS obligatoris)
2.- Crèdits d’anivellament: segons estudis previs
(màxim total a cursar: fins a 30 ECTS)

Objectius formatius del programa
(CATALÀ) -

(CASTELLÀ) -

Mòduls metodològics
(amb Treball de recerca)

(ANGLÈS)

Mòduls de contingut
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(Núm.
ECTS)

Relació de professors i investigadors per a direcció de
tesis doctorals

Línies de recerca del doctorat:

(CATALÀ) -

(CASTELLÀ) -

(ANGLÈS) -
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PROGRAMA DE DOCTORAT - QUADRE DEL PERÍODE DE FORMACIÓ (si s’escau)
Denominació del programa:
Doctorat en ____

1.- UNITATS FORMATIVES OBLIGATÒRIES

Calendari
d’impartició

Denominació de la unitat formativa

ECTS

Nom del professor/a
responsable o coordinador

Programa acadèmic
CAT
CAST
ANG
CAT
CAST
ANG
CAT
CAST
ANG
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CAT
CAST
ANG
CAT
CAST
ANG

7

PROGRAMA DE DOCTORAT - QUADRE DEL PERÍODE DE FORMACIÓ (si s’escau)
Denominació del programa:
Doctorat en ____

2.- FORMACIÓ D’ANIVELLAMENT

2.1 Mòduls metodològics (Cal incloure el treball de recerca, de 20 ECTS)
Trimestre

Denominació

ECTS

Coneixements, capacitats i destreses
CAT
CAST
ANG
CAT
CAST
ANG
CAT
CAST
ANG
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CAT
CAST
ANG
CAT
CAST
ANG
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PROGRAMA DE DOCTORAT - QUADRE DEL PERÍODE DE FORMACIÓ (si s’escau)
Denominació del programa:
Doctorat en ____

2.- FORMACIÓ D’ANIVELLAMENT

2.2 Mòduls de contingut
Trimestre

Denominació

ECTS

Coneixements, capacitats i destreses
CAT
CAST
ANG
CAT
CAST
ANG
CAT
CAST
ANG
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CAT
CAST
ANG
CAT
CAST
ANG
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Director del programa
Nom i cognoms:

Director del departament
Nom i cognoms:

Director de l’institut universitari
Nom i cognoms:

Signatura:

Signatura:

Signatura:

Data:

Data:

Data:
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