VICEDEGANAT DE POSTGRAU I RECERCA

Procediment per a l’Assignació de tutors als Programes de Doctorat
Tal i com estableix el Reial Decret 99/2011 (article 11) així com les Normes Generals
d’Organització del Doctorat a la Universitat Ramon Llull, a tota persona matriculada en
un programa de doctorat li haurà de ser assignat un tutor per part de la Comissió
Acadèmica del programa. Els Programes de Doctorat adscrits a la FPCEE Blanquerna,
doncs, facilitaran un tutor als seus estudiants matriculats, que serà un doctor amb
acreditada experiència investigadora vinculat de manera permanent al Programa i que
vetllarà per la interacció del doctorand amb la Comissió Acadèmica del Programa.
L’assignació d’aquest Tutor es realitzarà segons el següent procediment:
1. Durant el Procés d’Admissió l’estudiant que opti a matricular-se al Programa
de Doctorat haurà d’aportar un document signat per un responsable d’un Grup
de Recerca adscrit al Programa en el que s’admet l’estudiant en una de les
Línies de Recerca.
2. Un cop admès i matriculat al programa de doctorat, a cada doctorand li serà
assignat un Tutor per part de la corresponent Comissió Acadèmica del
programa. Aquesta assignació es realitzarà a partir de la informació recollida
pel Coordinador de Doctorat en el procés d’Admissió.
3. Després l'assignació del tutor per la Comissió Acadèmica, en el termini màxim
de 15 dies des de la finalització del termini de matrícula, es farà pública la
relació d'alumnes que han estat admesos i els respectius tutors que els han
estat assignats a cadascun d’ells (Annex 1: Full d’assignació de tutor). Aquesta
relació es publicarà a través de la plataforma virtual de la Facultat a la qual tots
els estudiants matriculats tindran accés amb una contrasenya personal.
4. Un cop publicada aquesta relació, els tutors contactaran amb els doctorands, a
través de la plataforma virtual de la Facultat per tal de citar-los per al primer
contacte, complimentar el Document de Compromís i iniciar el curs i la
supervisió.
5. En el moment en què el director de la tesi sigui assignat al doctorand, les
funcions del tutor seran assumides pel director que, en alguns casos, pot ser la
mateixa persona
6. La figura, i funcions, del tutor romandran únicament quan el director i
Codirector, si s'escau, no siguin professors del Programa de Doctorat.

7. Substitució del tutor: La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat,
escoltat el doctorand, podrà substituir el tutor en qualsevol moment del
període de realització del doctorat, sempre que concorrin raons justificades en
benefici del desenvolupament de la tesi. El canvi de tutor podrà ser sol·licitat
mitjançant escrit del doctorand (Annex 2: Sol·licitud de modificació del
nomenament de tutor) o, acordat directament per la Comissió Acadèmica
responsable del programa.
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ANNEX 1. FULL D’ASSIGNACIÓ DE TUTORS DEL PROGRAMA DE DOCTORAT EN
PSICOLOGIA DE LA FPCEE BLANQUERNA DE LA URL
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La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Psicologia de la FPCEE Blanquerna de
la URL, reunida en sessió ordinària del dia ____ de ____________ de 20___ ha resolt
nomenar el Dr/a. ______________________________________________ com a tutor del
doctorand ________________________________________________ matriculat al Programa
de Doctorat en Psicologia:

Data: ____________________

El Sr./La Sra.
_________________________________________________________________
(nom i cognoms del doctorand)
Signatura:

El Dr./La Dra.
_________________________________________________________________
(nom i cognoms del President de la Comissió Acadèmica de Doctorat)
Signatura:

El Dr./Dra. ___________________________________________________________________
(nom i cognoms del Tutor)
Signatura:

ANNEX 1. FULL DE SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL NOMENAMENT DE TUTOR DEL
PROGRAMA DE DOCTORAT EN PSICOLOGIA DE LA FPCEE BLANQUERNA DE LA URL

VICEDEGANAT DE POSTGRAU I RECERCA

El doctorand _________________________________________________________________
matriculat en el Programa de Doctorat de Psicologia de la FPCEE Blanquerna de la URL, amb
domicili

al

carrer

_______________________________________

de

la

ciutat

de

______________________________________ i telèfon ___________________

SOL·LICITA

La modificació del nomenament del tutor/a Dr./a. __________________________________
que li fou assignat el dia ____ de _________ de 20____ per les següents raons (redactar de
manera argumentada):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Data: _______________________

En/Na ______________________________________________________________________
(nom i cognoms del doctorand)
Signatura:

