
Decret del 21/1/2005Decret del 21/1/2005

� Decret 56/2005, de 21 de gener, por el que es regulen 
els estudis universitaris oficials de Postgrau

� Segon nivell o Postgrau
� 2on Cicle (títol de Màster)

�Objectiu: La formació avançada, de caràcter especialitzat o 
multidisciplinar, dirigida a una especialització acadèmica o 
professional o bé a promoure la iniciació en tasques de 
recerca

� 3er cicle (títol de Doctor)
�Objectiu: La formació avançada del doctorant en les tècniques 

de recercs



Postgrau: elaboració del postgrauPostgrau: elaboració del postgrau

� Cada universitat determinarà com s’elaboren i 
organitzen els programes de postgrau

� Seran aprovats pel Consell de Govern de la 
Universitat

� A una mateixa universitat no es podran aprovar dos o 
més programes oficials de Postgrau els objectius i 
continguts dels quals coincideixin substancialment



Postgrau: implantació del postgrauPostgrau: implantació del postgrau

� Requerirà els informes previs favorables de la 
Comunitat Autònoma i del Consejo de Coordinación
Universitaria (CCU)

UPC CCU

MEC

Abans del 15 de febrer de cada any

Relació dels programes de 
nova implantació pel
següent curs acadèmic

Informe favorable

Publicació BOE

Aprovació de la relació de 
Programes de Posgrau
de nova implantació



Postgrau: avaluacióPostgrau: avaluació

� Un cop implantats, avaluació per part de: 
� ANECA, en col·laboració amb les comunitats autònomes i 

les pròpies universitats

� El informe d’avaluació s’enviarà a:
� UPC
� Òrgan competent de la comunitat autònoma 
� CCU
� MEC 

El MEC (previ informe del CCU) publicarà els
criteris, indicadors i estàndards de qualitat que 
es requereixen



Postgrau: requisits d’accésPostgrau: requisits d’accés

� Tenir el títol de Grau o equivalent
� Excepció: estudiants amb al menys 180 crèdits de 1er cicle

� Estudiants amb títol superior estranger homologat
� Excepció. No cal homologació si s’acredita un nivell de 

formació equivalent als títols espanyols de Grau i  que el 
país expedidor del títol permeti l’accés a estudis de 
Postgrau.

� Tenir un títol universitari oficial conforme a l’anterior 
sistema d’educació universitari



Postgrau: requisits d’accésPostgrau: requisits d’accés

� Els estudiants podran accedir a qualsevol programa 
oficial de Postgrau relacionat o no científicament amb 
el seu currículum universitari

� La universitat pot establir requisits d’admissió
específics i criteris de valoració de mèrits

� L’admissió correspon a l’òrgan responsable del 
programa



Títol de Màster: estructuraTítol de Màster: estructura

� Mínim de 60 crèdits i màxim de 120

� Podran incorporar en la seva programació
especialitats que es corresponguin amb el seu àmbit 
científic, humanístic, tecnològic o professional

� Proposta: Òrgan responsable programa

� Autorització: Universitat

Establiment d’acords de col·laboració amb organismes 
públics i privats o empreses.

� Proposta: Òrgan responsable programa

� Autorització: Universitat

Col·laboració de professionals o investigadors que no siguin
professors universitaris (sota supervisió de professors)

Òrgan responsable programa

Fixació de:

� nº mínim de crèdits

� Matèries a cursar (en funció de la formació prèvia)

� Proposta: Òrgan responsable programa

� Aprovació: Universitat

Assignació del nº de crèdits per:

�cada matèria

�activitats formatives

A qui corresponFunció



Títol de Doctor: requisits d’admissióTítol de Doctor: requisits d’admissió

� Un cop superats un mínim de 60 crèdits en un 
programa oficial de postgrau o quan s’està en 
possessió del títol oficial de master, sempre i quan 
s'hagin completat un mínim de 300 crèdits entre grau i 
postgrau

� L’admissió es realitzarà amb el procediment i criteris 
de selecció establerts per la Universitat



Títol de Doctor: contingutsTítol de Doctor: continguts

� La formació avançada del doctorat s’articularà amb:
� Organització de cursos, seminaris o d’altres activitats 

orientades a la formació investigadora i ...
� ... inclourà l’elaboració i presentació d’un treball original de 

recerca corresponent a la tesis doctoral

� Un cop admès, l’estudiant formalitzarà la matrícula i 
tindrà dret a:
� Tutela acadèmica
� Ús de recursos necessaris per dur a terme el treball de 

recerca 



Títol de Doctor: elaboracióTítol de Doctor: elaboració

� Per l’elaboració de la tesis:
� L'òrgan responsable del programa de postgrau assignarà un 

director de tesis, que haurà de ser un doctor amb 
experiència investigadora acreditada. Possibilitat de 
codirecció amb 1 o més doctors addicionals 

� Consistirà en un treball original de recerca, relacionat amb 
els àmbits científic, tècnic, humanístic o artístic del 
programa de postgrau
�La universitat establirà els procediments per garantir, abans de 

la seva presentació formal, la qualitat de les seves tesis



Títol de Doctor: dipòsitTítol de Doctor: dipòsit

� Pel dipòsit de la tesis:
� La universitat determinarà les condicions i terminis per fer el 

dipòsit
� Informe favorable del director de la tesis
� Els doctors podran enviar a la comissió que estableixi la 

Universitat les observacions pertinents sobre el contingut de 
la tesis

� L‘òrgan responsable del programa de postgrau proposarà
els experts en la matèria que podran formar part del tribunal

� La Universitat procedirà a autoritzar o no la defensa i 
nombrarà el tribunal:
�5 membres titulars i dos suplents, tots ells doctors i amb 

experiència investigadora acreditada
�Màxim 2 del òrgan responsable del programa de postgrau, 

màxim 3 de la mateixa universitat
�La universitat fixarà els criteris per poder ser president el 

tribunal



Títol de Doctor: defensa i avaluacióTítol de Doctor: defensa i avaluació

� Per defensar la tesis:
� El president convoca i el secretari comunica amb una 

antelació mínima de 15 dies naturals
� Sessió pública
� Consistirà en l’exposició, per part del doctorant del treball 

realitzat, de la metodologia, el contingut i les conclusions, 
amb una menció explícita a les aportacions realitzades

� El tribunal formularà les qüestions que es considerin 
oportunes, i el president indicarà als doctors presents com i 
quan formular qüestions addicionals

� Finalitzada la presentació, cada membre farà una valoració
individual i el tribunal emetrà la qualificació global: “no apte”, 
“aprovat”, “notable”, “excel·lent” o “excel.lent cum laude” (al 
menys 4 vots favorables)



Títol de Doctor: menció “europeus”Títol de Doctor: menció “europeus”

� Condicions:
1. Haver realitzat una estada mínima de 3 mesos cursant 

estudis o realitzant treballs de recerca, que hagin estat 
reconeguts per l’òrgan responsable del programa

2. Escriure part de la tesis (al menys el resum i les 
conclusions) en un altre idioma oficial de la UE

3. Informe favorable d’un mínim de 2 investigadors estrangers
4. Que al menys hi hagi en el tribunal un doctor estranger 

diferent dels mencionats en el punt 3.



Altres disposicionsAltres disposicions

� Reconeixement de la docència i la direcció de tesis 
doctorals, al mateix nivell que les activitats 
desenvolupades en els estudis de Grau

� Estudiants amb el doctorat ja iniciat:
� S’aplicaran les disposicions reguladores del pla antic
� A partir del sisè més d’implantació, s’aplicarà el 

procediment de dipòsit, defensa i avaluació del nou decret
� Possibilitat d’adaptació al nou pla, amb el reconeixement 

de crèdits corresponent als cursos i treballs d’iniciació a la 
recerca realitzats

� Implantació:
� Progressiva amb l’extinció dels programes actuals
� Abans del 1 d’octubre del 2007



Que hem fet fins el moment?Que hem fet fins el moment?

� Creació Comissió de Master, formada actualment per 
els responsables de tercer cicle del Departament, i 
tres professors:
� Juanjo Navarro
� Jordi Torres
� José M. Barceló

� Una reunió per explicar el decret

� Possibles Masters tecnològics i/o de recerca

� Propera reunió a principis de març


