VICEDEGANAT DE POSTGRAU I RECERCA

Regulació de l’Informe d’Avaluació del Doctorand (IAD)
Tal i com es regula en el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener de 2011, article 11.7,
així com en les Normes Generals d’Organització del Doctorat a la Universitat Ramon
Llull, anualment la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat haurà d’avaluar el
Pla de Recerca i el Document D’activitats del Doctorand juntament amb els informes
que a tal efecte hauran d’emetre el tutor i el director o directors de la tesi doctoral.
Aquesta avaluació es materialitzarà anualment en un Informe d’Avaluació del
Doctorand (IAD) que la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat emetrà al final
de cada curs acadèmic.
Per a l’elaboració d’aquest Informe d’Avaluació del Doctorand, caldrà tenir en compte
els següents aspectes:
1. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat és l’òrgan encarregat
d’avaluar anualment el progrés dels doctorands. Per tal de portar a terme
aquest procés, la Comissió Acadèmica avaluarà els següents documents:
a)
b)
c)
d)

Pla de Recerca
Document d’Activitats del Doctorand
Informes del director o directors i del tutor
Informes sobre les defenses orals anuals dels doctorands sobre l’estat
del seu Pla de Recerca

2. Les avaluacions que es deriven d’aquests documents seran recollits en un
Informe d’Avaluació del Doctorand (IAD). A requeriment de la Comissió
Acadèmica es podran sol·licitar més evidències per a l’avaluació al doctorand,
als professors del programa o al responsable del grup de recerca en el qual
estigui inscrit el doctorand.
3. Aquest IAD constarà d’un informe final escrit i elaborat per la Comissió
Acadèmica on s’argumentaran els punts forts i febles del desenvolupament de
la tesi del doctorand, i les possibles recomanacions al doctorand, actuacions
del director o dels directors. Finalment, l’IAD haurà de fer constar el resultat,
favorable o no favorable, de l’avaluació. Aquest resultat derivarà de l’avaluació
centrada en el grau de desenvolupament assolit en cadascuna de les
competències incloses en el perfil formatiu, en relació a les activitats abans
descrites (Pla de Recerca, Document d’Activitats del Doctorand, Informes del
director o directors i del Tutor, presentacions orals del doctorand, altres
possibles com Complements de Formació, etc.). Aquestes activitats seran
avaluades amb una al·lusió explícita a tres nivells de desenvolupament: Baix /
Mig / Alt.

4. Tenir una valoració favorable és un requisit indispensable per continuar al
Programa de Doctorat. En cas d’avaluació no favorable, que haurà de ser
degudament justificada, el doctorand tornarà a ser avaluat en el termini de sis
mesos, i caldrà que presenti novament la documentació sol·licitada per la
Comissió Acadèmica.
5. En el cas de tenir altre cop una avaluació no favorable, el doctorand serà donat
definitivament de baixa del Programa de Doctorat.
6. El doctorand tindrà dret a la consulta i a la revisió dels informes d’avaluació i
actes, prèvia petició a la Comissió Acadèmica del programa de Doctorat.

