URV.E12.02.00

CONVOCATÒRIA DE PREMI EXTRAORDINARI DE DOCTORAT
CURS 2014‐15
(Aprovada pel Comitè de Direcció de l’Escola de Postgrau i Doctorat, 27 de juliol de 2015)

En virtut del que disposa la Normativa acadèmica i de matrícula de doctorat, aprovada pel Consell de
Govern reunit el 16 de juliol de 2014,
S’ACORDA
Promoure la convocatòria de Premi Extraordinari de Doctorat del curs 2014‐15, d’acord amb les
següents
BASES
1. Cada curs acadèmic la URV convoca i atorga els premis extraordinaris de doctorat a les tesis que
tinguin més qualitat.
2. Poden presentar candidatura al premi extraordinari de doctorat els doctors per la URV que hagin
defensat la tesi en el curs 2014‐15 i compleixin els requisits següents:
a) Haver obtingut en la defensa de la tesi la menció cum laude.
b) Haver‐se matriculat en un programa de doctorat un màxim de 4 cursos acadèmics consecutius
amb dedicació a temps complet, o de 6 en el cas de dedicació a temps parcial. En aquest còmput
s’exclouen els períodes de baixa temporal previstos a l’article 3 del Reial decret 99/2011.
c) Tenir, en el moment de la sol∙licitud, com a mínim, una contribució científica rellevant derivada
de la tesi doctoral en què consti explícitament l’afiliació a la URV (articles en revistes
científiques, llibres o capítols de llibre, patents, obres artístiques i altres contribucions que siguin
rellevants per al seu camp d’estudi).
3. Per poder presentar propostes de premis extraordinaris, cada comissió acadèmica ha de tenir aprovat
internament un procediment que ha d’incloure els criteris addicionals de valoració i la documentació
necessària que requerirà als candidats que optin a premi extraordinari en el seu programa de doctorat.
Aquesta informació es pot consultar a la fitxa de cadascun dels programes de doctorat, disponibles a
través de l’enllaç: http://www.urv.cat/estudis/doctorat/doctorand/tramit_administratiu_premis.html
4. Les persones que vulguin optar al premi han d’adreçar a la comissió acadèmica corresponent,1 a
través de la secretaria del departament que els dóna suport, la sol∙licitud i la documentació d’acord amb
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Les comissions acadèmiques es fan càrrec dels procediments administratius dels programes de doctorat de
regulacions anteriors, segons l’acord del Comitè de Direcció de l’EPD del dia 30 d’octubre de 2014 (vegeu l’annex 1
d’aquesta convocatòria).

el que estableix aquesta convocatòria. La sol∙licitud, segons el model normalitzat (vegeu l’annex 2), i la
convocatòria es publiquen a la web de l’Escola de Postgrau i Doctorat (EPD):
http://www.urv.cat/estudis/doctorat/doctorand/tramit_administratiu_premis.html
La sol∙licitud, degudament omplerta i signada per la persona interessada, ha d’anar acompanyada de la
documentació que la comissió acadèmica requereixi. Aquesta documentació pot consultar‐se a la web
http://www.urv.cat/estudis/doctorat/doctorand/tramit_administratiu_premis.html per a cadascun dels
programes de doctorat.
El termini per presentar la sol∙licitud és des de l’1 al 30 de novembre de 2015.
La sol∙licitud i la documentació, adreçades al coordinador o coordinadora del programa de doctorat,
s’han de presentar al Registre General de la Universitat Rovira i Virgili (c/ de l'Escorxador, s/n, codi
postal 43003, de Tarragona) o a qualsevol dels registres auxiliars de la URV. La localització i els horaris
del Registre General i dels registres auxiliars de la URV es poden consultar a l’adreça web
https://seuelectronica.urv.cat/registre.html
La sol∙licitud i la documentació també es poden presentar al Registre telemàtic de la URV si es disposa
d’un dels certificats vàlids. Aquests certificats es poden a la seu electrònica de la URV o bé accedint
directament a https://seuelectronica.urv.cat/certificats.html. L’accés al Registre per via telemàtica de la
URV és a la seu electrònica de la URV o bé directament a l’enllaç
https://registre.urv.cat:8090/eresTramitsURV/avisosLegalsPrevis.jsf
Finalment, la documentació també es pot presentar segons el que estableix l’article 38 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Si la persona interessada no aporta aquesta documentació en el termini establert, no se la tindrà en
compte a efectes del premi.
5. La comissió acadèmica, convocada i presidida pel coordinador o coordinadora del programa de
doctorat, és l’òrgan responsable de fer validació documental i de vetllar per la transparència dels criteris
de valoració dels doctors que opten al premi extraordinari de doctorat. Així mateix, la comissió
acadèmica ha de valorar la documentació segons els criteris que ha establert i elevar una proposta,
establint un ordre de prelació, al Comitè de Direcció (CDE) de l’Escola de Postgrau i Doctorat. Aquesta
prelació ha de contenir, de forma recomanada, la informació següent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ordre de prelació
Cognoms i nom del doctor o doctora proposat
DNI/NIE del doctor o doctora proposat
Nom del programa de doctorat cursat i reial decret que el regula
Cursos de què s’ha matriculat i dedicació (temps parcial/complet)
Baixes temporals
Data de defensa de la tesi
Requisits valorats per la comissió acadèmica i puntuació de cadascun
2

9.

Altres aspectes que la comissió acadèmica consideri rellevants per al premi

El termini perquè les comissions acadèmiques presentin les propostes al CDE finalitza el 31 de gener
de 2016. Juntament amb la proposta prioritzada, cal enviar la documentació presentada pels candidats
seleccionats. Les comissions acadèmiques poden elevar al CDE una proposta de premi extraordinari de
tesi doctoral per cada deu tesis doctorals defensades o fracció en el curs acadèmic 2014‐15 (segons
l’annex 1), degudament prioritzades.
La tramesa de la proposta i la documentació s’ha de fer a través del departament al qual s’adscriu el
coordinador o coordinadora del programa de doctorat.
6. El CDE, presidit pel president o persona en qui delegui, proposa al Consell de Govern els doctors que
siguin mereixedors dels premis extraordinaris de cada curs acadèmic d’entre les propostes de les
comissions acadèmiques. No obstant això, el CDE pot proposar declarar deserta alguna o algunes de les
propostes si no les considera prou meritòries.
El CDE ha d’aprovar la proposta d’assignació dels premis per elevar‐la al Consell de Govern.
7. El Consell de Govern atorga, si s’escau, a proposta del CDE, els premis extraordinaris de doctorat.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos, a
comptar des de l’endemà de la data de publicació de la resolució, sense perjudici de poder interposar
potestativament un recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes, a
comptar des de l’endemà de la publicació de la resolució. Tot això, sense perjudici que es pugui
interposar qualsevol altre recurs que es consideri oportú.
8. Els títols acreditatius de premis extraordinaris de doctorat es lliuren en un acte oficial.
9. Les dades facilitades per les persones sol∙licitants passen a formar part d’un fitxer propietat de la URV
amb l’objectiu de gestionar i resoldre la concessió del premi, d’acord amb el que estableix aquesta
convocatòria. Les persones sol∙licitants poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel∙lació o
oposició al tractament de les seves dades adreçant‐se per escrit al c/ Escorxador, s/n (43003) de
Tarragona, mitjançant els models disponibles a la pàgina web:
http://www.urv.cat/gestio_academica/tramits_administratius/llei_protec_dades.html
10. La participació en aquests premis suposa la plena acceptació d’aquestes bases. Qualsevol dubte
sobre la interpretació d’aquestes bases o qualsevol incidència que es produeixi durant la convocatòria
les ha de resoldre el CDE, les decisions del qual són inapel∙lables.
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases s'apliquen els preceptes inclosos en la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
i en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
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Sense perjudici de les responsabilitats en què puguin incórrer les persones beneficiàries, la deformació
de fets, l’ocultació de dades o la falsedat en la documentació aportada o consignada en la sol∙licitud
comporta la revocació del premi.
11. Les persones candidates poden retirar la documentació aportada en el termini de dos mesos,
comptats a partir d'un mes després que s'hagi fet pública la concessió dels premis.
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Annex 1. Vinculació a les comissions acadèmiques actuals dels procediments administratius de doctorats conforme a anteriors ordenacions
(Acord del CDE, 30 d’octubre de 2014).
PROGRAMES DE DOCTORAT RD 99/2011

DOCTORATS RD 1393/2007 (extinció)

Antropologia i Comunicació (7701)

1. Programa de
2. Programa de
3. Programa de
Gènere (7618)
4. Programa de
(7619)

doctorat en Antropologia (7601)
doctorat en Comunicació (7631)
doctorat en Intervenció Social: Joventut i

1. Programa de doctorat en Arqueologia (7602)
2. Programa de doctorat en Arquitectura, Urbanisme i
Edificació (7633)

Biomedicina (7702)

Programa de doctorat en Biomedicina (7603)

Ciència Cognitiva i Llenguatge (UB)
(7721)

Programa de doctorat en Ciència Cognitiva i Llenguatge
(7625)
Programa de doctorat en Ciència i Tecnologia Química
(7605)
1. Programa de doctorat en Dret (7608)
2. Programa de doctorat en Sistema de Justícia Penal
(7609)

Dret (7705)

Programa oficial de postgrau en
Antropologia (7502)

doctorat en Migració i Mediació Social

Arqueologia Clàssica (URV) (7715)

Ciència i Tecnologia Química (7703)

PROGRAMES OFICIALS DE POSTGRAU
RD 56/2005 (extinció)

Economia i Empresa (7706)

Programa de doctorat en Economia i Empresa (7610)

Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
de la Seguretat (7709)

Programa de doctorat en Enginyeria Informàtica (7616)

Enginyeria Termodinàmica de Fluids
(UVA) (7716)

1. Programa de doctorat en Investigació en Enginyeria
Termodinàmica de Fluids (7614)
2. Programa de doctorat en Tecn. de Climatització i
Eficiència Energètica en Edificis (7615)

Enologia i Biotecnologia (7707)

Programa de doctorat en Enologia i Biotecnologia (7612)

Erasmus Mundus Quaternari i Prehistòria 1. Programa de doctorat en Quaternari i Prehistòria (7607)
2. Programa de doctorat en Canvi Climàtic (7632)
(URV) (7704)

Programa oficial de postgrau d'Arqueologia
(7505)

DOCTORATS RD 778/1998 (extinció)
1. Alumnes trasllat Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social
(7902)
2. Alumnes trasllat de la Unitat Predepartamental de Comunicació
Audiovisual (7925)
3. Antropologia de la Medicina (7176-7206)
4. Antropologia Urbana (7166-7201)
5. Comunicació (7218)
1. Alumnes trasllat Departament d'Història, Història de l'Art i Geografia
(7901)
2. Espiritualitat i Religiositat a l'Antiguitat i a l'Edat Mitjana (7196)
3. Arqueologia Clàssica (7208)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DOCTORATS RD 185/1985 (extinció)

1. Antropologia de la Medicina (7140)
2. Antropologia Urbana (7098)

Ideologia i Poder en el Món Antic i Medieval (7135)

Alumnes trasllat Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques (7910)
Alumnes trasllat Departament de Medicina i Cirurgia (7911)
1. Mètodes de Recerca en Ciències Clíniques (7066-7082)
Mètodes de Recerca en Ciències Clíniques (7152-7167)
2. Metodologia de la Investigació Biomèdica (7092‐7104‐
Patologia Vascular i Alteracions del Metabolisme (7221)
7136)
Recerca en Ciències Experimentals Aplicades a la Biomedicina (7192)
Mètodes de Recerca en Ciències de la Salut (7195)

1. Ciència Cognitiva Llenguatge (7178)
2. Cognició i Llenguatge: Processos i Diferències (7155)

1. Alumnes trasllat Departament de Dret Públic (7922)
2. Dret de l'Empresa i la Contractació (7209)

Les Transformacions dels Drets Subjectius (7125)

1. Economia i Empresa (7160-7169-7180)
2. Organització Industrial: Empreses i Mercats (7212)

Economia i Empresa (7118‐7146)

Programa oficial de postgrau en Enginyeria
Informàtica (7511)
Tecnologies de Climatizació i Eficiència Energètica en Edificis (7199)
Programa oficial de postgrau d'Enologia i
Biotecnologia (7513)
Programa oficial de postgrau de Quaternari i
Quaternari i Prehistòria (7215)
Prehistòria (7503)

Estudis Humanístics (7708)

1. Programa de doctorat en Llengua, Literatura i Cultura
(7620)
Programa oficial de postgrau de Llengua,
2. Programa de doctorat en Traducció i Estudis
Literatura i Cultura (7523)
Interculturals (7622)
3. Programa de doctorat en Societats Històriques, Territori i
Patrimoni (7629)

Infermeria i Salut (UB) (7722)

Programa de doctorat en Ciències de laIinfermeria (7606)

1. Alumnes trasllat Departament Filologies Romàniques (7903)
2. Canvi i Diversitat en Estudis Anglesos (7197)
3. Estudis Anglesos i Alemanys (7172)
4. Estudis Filologics Interdisciplinaris (Filologia Catalana i Afins) (7210)
5. Qüestions de Llengua i Literatura: Identitat i Estandardització (7189)
6. Variació i Canvi Lingüístic (7165)
7. El projecte Europeu (7156)
8. Llenguatges Formals i Aplicacions (7185)
9. Traducció i Estudis Interculturals (7202)
10. Estudis Culturals Mediterranis (7182-7207)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Context Lèxic i Literari (7105)
El Projecte Europeu (7144)
Llenguatges Narratius (7103-7122)
Teoria de la Literatura i Crítica Literària (7083)
Teoria del Lèxic i Tècnica Lexicogràfica (7123)
L'Ocupació del Territori: Interpretacions Històriques (7099)

Programa oficial de postgrau de Ciències
d'Infermeria (7512)

Mecànica de Fluids (UJ) (7720)
Nanociència, Materials i Enginyeria
Química (7710)
Neurociències (UPV) (7717)
Nutrició i Metabolisme (7711)

1. Programa de doctorat en Enginyeria Química, Ambiental
Programa oficial de postgrau d'Enginyeria
i de Processos (7617)
2. Programa de doctorat en Nanociència i Nanotecnologia Química, Ambiental i de Processos (7514)
(7623)
Programa de doctorat en Neurociències (7604)
Programa oficial de postgrau de Nutrició i
Programa de doctorat en Nutrició i Metabolisme (7624)
Metabolisme (7507)

Postgrau en Química i Enginyeria de Processos (7186)

Nutrició i Metabolisme (7162-7168-7188)

Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada
(UIB) (7719)

Salut, Psicologia i Psiquiatria (URV)
(7712)

1. Programa de doctorat en Salut Mental: Genètica i
Ambient (7628)
Programa oficial de postgrau de Psicologia
2. Programa de doctorat en Psicologia de l'Educació (7627)
(7519)
3. Programa de doctorat en Avaluació i Mesura de la
Conducta (7626)

1. Psiquiatria Genètica i Ambiental (7222)
2. Psicologia de l'Educació: Cultura, Educació i Sistemes Semiòtics
(7203)
3. Neurotoxicologia i Psicofarmacologia (7211)

1. Psiquiatria i Salut Mental (7127)
2. Prevenció Psicològica en el Desenvolupament (7075)
3. Salut Mental (7051)

Tecnologia Educativa (UIB) (7718)

Programa de doctorat en Tecnologia Educativa:
Aprenentatge Virtual i Gestió del Coneixement (7611)

1. Qualitat i Recerca en Educació (7177)
2. Comunicació, Art i Educació (7219)
3. Educació Física i Esport: Didàctica i Desenvolupament Professional
(7220)
4. Innovació i Investigació Educatives (7157)
5. Tecnologia Educativa (7194)

1. Innovació Curricular (7074)
2. Investigació i Desenvolupament Curricular (7132)

Tecnologies per a Nanosistemes,
Bioenginyeria i Energia (7713)

Programa de doctorat en Enginyeria Electrònica,
Automàtica i Comunicacions (7613)

Turisme i Oci (7714)

Programa de doctorat en Turisme i Oci (7630)

Programa oficial de postgrau d'Educació
(7501)

Programa oficial de postgrau d'Enginyeria
Electrònica, Automàtica i Comunicacions
(7510)
Programa oficial de postgrau de Turisme i
Oci (7516)
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URV.E12.02.00
ANNEX 2
SOL∙LICITUD DE PREMI EXTRAORDINARI DE DOCTORAT
CURS ACADÈMIC _________________
DADES PERSONALS
Nom:

Primer cognom:

DNI/NIE:

Adreça a efectes de notificació:

C. Postal

Població:

Segon cognom:

País:

Telèfon/ mòbil:

Adreça electrònica a efectes de notificació:

EXPOSO





Que he cursat el programa de doctorat denominat
__________________________________________________________________________________.
Que en data ________________ vaig defensar la tesi doctoral al departament de
______________________________________________________________________________
Que la tesi va obtenir la menció cum laude.
Que la meva tesi va obtenir la menció (europea / internacional /cap) _________________________.

SOL∙LICITO
Que sigui acceptada la sol∙licitud per poder optar al Premi Extraordinari de Doctorat del curs
______________________. Adjunto la documentació necessària, la qual detallo a continuació, a fi que la comissió
acadèmica del programa de doctorat pugui valorar la meva candidatura.
Relació de documentació presentada (és obligatori detallar tots els documents, en el mateix ordre que es
presenten) : [NOTA: si la relació és massa llarga i excedeix aquest espai, afegir un altre full].

____________________________, ____ de/d’ ___________ de ____________
(Signatura de la persona interessada)
DOCUMENTACIÓ:

La sol∙licitud, degudament omplerta i signada per la persona interessada, ha d’anar acompanyada de la
documentació que la comissió acadèmica requereixi als candidats que optin a premi extraordinari en el seu
programa
de
doctorat.
Aquesta
documentació
pot
consultar‐se
a
la
web
http://www.urv.cat/estudis/doctorat/doctorand/tramit_administratiu_premis.html
UNITAT DESTINATÀRIA: DEPARTAMENT DEL PROGRAMA DE DOCTORAT
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