VICEDEGANAT DE POSTGRAU I RECERCA

Normativa per a la realització d’una Tesi Doctoral en règim de Cotutela
(segons les Normes Generals d’Organització del Doctorat a la Universitat Ramon Llull, aprovades per la
Comissió de Doctorat del 13 de desembre de 2012 i per la Junta de Govern del 20 de desembre de 2012)

I.
Objectiu
1. L’objectiu d’aquesta normativa és estimular i desenvolupar la col·laboració científica
en el marc dels estudis de doctorat entre la Universitat Ramon Llull i altres universitats
europees, i facilitar la mobilitat dels doctorands.
II.
Requisits d’accés
2. Els estudiants hauran de tenir la titulació d’accés al doctorat que requereixi la legalitat
vigent a la universitat o centre en què s’ha expedit el títol.
3. Els estudiants hauran de seguir els passos normals per a la admissió en un programa
de doctorat de la Universitat Ramon Llull.
III.
Requisits de procediment
4. Les dues (o més) universitats hauran de signar un conveni de cotutela que especifiqui:
a. Requisits de ser admès als dos (o més) programes.
b. Durada de l’estada en cadascuna de les universitats.
c. Nom dels directors de tesi.
d. Requisits d’inscripció de tesi a cada universitat.
e. Explicació del procediment de la universitat on es defensi la tesi. La composició del
tribunal s’haurà d’ajustar a la legislació vigent del dos (o més) països.
f. Compromís de reconèixer la validesa de la tesi doctoral defensada en el marc del
conveni i, per tant, d’expedir el títol de doctor.
5. El doctorand haurà de tenir assignat un director de tesi en cadascuna de les
universitats.
6. La tesi s’haurà d’inscriure en ambdues (o més) universitats, però només s’hauran
d’abonar els drets d’expedició del títol d’una.
7. El tribunal encarregat de jutjar la tesi s’haurà d’establir de comú acord entre les
universitats.
8. Hi haurà d’haver un únic acte de defensa de la tesi en una de les universitats aplicant
la normativa de la universitat on es defensi la tesi, amb el tribunal acordat per ambdues
(o més) universitats. En el cas que els directors hagin de formar part del tribunal, la seva
constitució haurà de respectar sempre els mínims establerts pel marc jurídic del
país/universitat on es defensa la tesi.

9. S’haurà d’enviar una còpia literal de l’acta de grau de doctor a l’altra (o altres)
universitat.
10. La protecció del tema de la tesi i dels drets d’explotació i publicació dels resultats
hauran d’estar garantits d’acord amb les disposicions específiques de cada país.
11. Per obtenir el títol de doctor s’hauran de complir els requisits de cadascuna de les
universitats per a la presentació de la tesi doctoral d’acord amb la legislació vigent.
12. La Comissió de Doctorat de la Universitat Ramon Llull haurà de fer un seguiment de
les tesis doctorals que estan en règim de cotutela.

