Proposta de modificació excepcional de l’apartat 16.2 Menció de Doctor o
doctora internacional de la normativa acadèmica dels estudis de doctorat
davant la situació derivada de la pandèmia per COVID-19

Els ensenyaments oficials de doctorat es regulen pel Reial Decret 99/2011, de 28 de
gener, el qual preveu, a l’article 15. Mención internacional al títol de doctor es regula
que:
1. El títol de Doctor podrà incloure al seu anvers la menció de “Doctorat
Internacional” sempre que concorrin algunes de les circumstàncies següents:
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) 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) 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.
2. La defensa de la tesi ha de ser efectuada en la mateixa universitat espanyola
en què el doctorand estigui inscrit, o, en el cas de programes de doctorat
conjunts, en qualsevol de les universitats participants o en els termes que
identifiquin els convenis de col·laboració.
Aquesta regulació es recull a l’apartat 16.2 de la Normativa acadèmica dels estudis
de la UPC.
Donada la situació actual i l’evolució de la pandèmia per COVID-19, tenint en compte
els riscos i dificultats que els viatges comporten, es presenta a la Comissió Permanent
de l’Escola de Doctorat la present proposta de modificació excepcional per a permetre
la realització d'estades virtuals per l’obtenció de la menció internacional si es
compleixen les següents condicions:

1.- Tesis que realitzin el dipòsit abans del 31 de Febrer de 2022.
2.- Trobar-se en un dels següents supòsits:
a) Haver realitzat una estada anterior superior a un mes en la Universitat,
Centre o grup de recerca amb el que es realitzarà la estada virtual. En aquest
supòsit, el certificat expedit per la persona responsable del grup de
recerca de l’organisme o els organismes on s’ha realitzat l’estada haurà
d’especificar el període de l’estada presencial i el període de l’estada virtual.
b) Estar realitzant l’estada i que aquesta sigui cancel·lada per l’organisme on es
realitzi l’estada o per les autoritats. En aquest supòsit, el certificat expedit
per la persona responsable del grup de recerca de l’organisme on s’ha
realitzat l’estada haurà d’especificar la raó de la cancel·lació, el període
realitzat presencialment i el període realitzat virtualment.
c) Tenir l’estada programada, i que aquesta no es pugui realitzar per causes
alienes al doctorand (cancel·lació de l’estada per la Universitat receptora,
prohibició de les autoritats de viatjar, etc.). En aquest supòsit, el certificat
expedit per la persona responsable del grup de recerca de l’organisme
on s’ha realitzat l’estada haurà d’especificar la raó de la cancel·lació i el
període realitzat virtualment. Caldrà presentar a més a més, els bitllets d’avió
o algun document similar que demostrin que l’estada havia estat planificada
per ser realitzada presencialment.
Cada cas serà analitzat individualment pel secretari de l’Escola de Doctorat en base
a la documentació aportada, en el moment de realitzar el dipòsit.
Aquesta normativa podrà ser revisada i derogada segons l’evolució de la pandèmia
per Covid-19.

