VICEDEGANAT DE POSTGRAU I RECERCA

Normativa per a la realització del Doctorat Internacional
(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)

El Doctorat Internacional atorgat per la Universitat Ramon Llull complementa el títol
homologat i oficial de doctor per la Universitat Ramon Llull. Segons el Rel Decret
99/2011, de 28 de gener, article 15, es podrà incloure en l’anvers del títol de Doctor o
Doctora la menció «Doctor Internacional», sempre que concorrin les següents
circumstàncies:
a) Que, durant el període de formació necessari per a l’obtenció del títol de doctor, el
doctorand hagi realitzat una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya en una
institució d’ensenyament superior o centre de recerca de prestigi, cursant estudis o fent
treballs de recerca. L’estada i les activitats han de ser avalades pel director i autoritzades
per la comissió acadèmica, i s’han d’incorporar al document d’activitats del doctorand.
b) Que una part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s’hagi redactat i
sigui presentada en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu
camp de coneixement, diferent de qualsevol de les llengües oficials a Espanya. Aquesta
norma no és aplicable quan les estades, informes i experts procedeixin d’un país de parla
hispana.
c) Que de la tesi n’hagin emès informe un mínim de dos experts doctors pertanyents a
alguna institució d’educació superior o institut de recerca no espanyola.
d) Que almenys un expert pertanyent a alguna institució d’educació superior o centre de
recerca no espanyola, amb el títol de doctor, i diferent del responsable de l’estada
esmentada a l’apartat a), hagi format part del tribunal avaluador de la tesi.
El candidat haurà de presentar en el moment de la tramitació de la tesi:
- Un certificat sobre la realització de la recerca emès per la institució que l'ha acollit
durant el període mínim que estableix el punt a).
- Els informes favorables dels professors als que es refereix el punt c).
I un cop defensada la tesi una sol·licitud dirigida a la Comissió de Doctorat de la URL
per a l'expedició del diploma de Doctorat Internacional. L'expedició del diploma es farà
efectiva quan s'hagi defensat i aprovat la tesi, i s'hagin complert els punts b) i d).

