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Relació de modificacions 

NUM.REVISIÓ DESCRIPCIÓ DATA APROVACIÓ 

0.0 Versió Inicial 09/10/2013 

1.0 S’incorpora el requisit que el DT ha d’avaluar el DAD i PlaInv del 
doctorand almenys una vegada abans del dipòsit de la tesi (apartat 
2a) 

31/05/2016 

1.1 Esmena redactat de l’apartat 2a) 29/09/2017 

2.0 Adaptació de fitxa al model PR-EPD. Revisió de la fitxa i addició del 

procés d’emergència per defunció del DT i/o TT 
26/02/2018 

 

1. NOM I CODI DEL PROCÉS 

PR-EPD-022 Assignació, desassignació o modificació de director/a o línia d’investigació 

 

2. TIPUS DE PROCÉS 

☐ Estratègic 

☒ Clau 

☐ Suport   

 

3. JERARQUIA DEL PROCÉS 

 Procés o processos superiors: No n’hi ha 

 Procés o processos del mateix nivell amb els que està connectat o relacionat:  

PR-EPD-014 Preinscripció, accés, admissió i matrícula en programes de doctorat 

PR-EPD-023 Supervisió i seguiment del doctorond/a  

 Procés o processos inferiors: No n’hi ha 

 

4. OBJECTIU DEL PROCÉS  

L’objectiu d’aquest procés és definir els passos interns per afegir, treure o modificar el 

director/a de la tesi, el tutor/a de la tesi, o la línia d'investigació d’un doctorand 

matriculat.   

 

4.1.  Definicions 

CA: Comissió acadèmica del PD 

CDE: Comitè de Direcció de l’Escola 

Coordinador/a del PD: màxim responsable acadèmic del programa de doctorat. 

Càrrec nomenat pel rector entre el professorat del PD amb llarga experiència 

investigadora. 
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Director/a de la tesi (DT): màxim responsable de conduir el conjunt de tasques de 

recerca del doctorand/a durant la realització de la tesi. Càrrec designat per la comissió 

acadèmica del programa de doctorat.  

DAD: Document d’Activitats del Doctorand 

EPD: Escola de Postgrau i Doctorat 

PD: Programa de Doctorat 

PlaInv: Pla d’Investigació 

Tutor/a de la tesi (TT): professor responsable de la formació acadèmica del 

doctorand/a i la seva adequació amb la línia de recerca del doctorat. Càrrec designat 

per la comissió acadèmica del programa de doctorat.  

 

4.2.  Àmbit d’aplicació 

Aquest procediment s’aplica als doctorands de l’URV per a les modificacions 

d’assignacions i desassignacions, o bé dels directors/es de tesi, o bé dels tutors/es de 

la tesi, o bé de la línia de recerca de la seva tesi. No aplica a l’assignació de DT/TT o 

línia d’investigació a doctorands de nou accés. 

 

5. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 

 

5.1. Modificació (desassignació i nova assignació) d’un director/a i/o tutor/a 

de tesi o línia d’investigació d’un/a doctorand/a   

 

Un/a doctorand/a, un/a director/a o un/a tutor/a de tesi fan arribar al coordinador del 

programa de doctorat una sol·licitud de canvi de director/a o tutor/a de tesi d’un 

doctorand. Llavors: 

 

1. El coordinador/a del programa de doctorat prepara el document model 1 (veure 

secció 12: Documentació de Suport) de sol·licitud de modificació de director/a, 

tutor/a o línia d'investigació.   

2. La comissió acadèmica del programa de doctorat valida i aprova, si s'escau, la 

sol·licitud, tenint en compte els següents requisits: 

a) En cas de sol·licitar la modificació del director/a de tesi: No es pot sol·licitar 

l’assignació de nou/va director/a de tesi a partir de la data d’obertura del 

termini de presentació del DAD i PlaInv en primera convocatòria per als 

doctorands que es trobin en el darrer curs acadèmic. Això implica que en el 

moment del dipòsit de la tesi, els directors de tesi assignats han fet 

almenys una avaluació del doctorand. De forma excepcional, passat aquest 

termini la comissió acadèmica podrà proposar, de forma motivada, 

l’assignació de nou/va director/a de tesi només si concorren causes 

justificades. 

b) Si el director/a o tutor/a de tesi o la línia d'investigació no consta a la 

memòria del programa verificat, cal sol·licitar una modificació del programa 
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de doctorat a la memòria, mitjançant el model 2.1, 2.2 ó 3. Veure la secció 

5.2. 

3. El coordinador/a del programa signa la sol·licitud (model 1) i l'envia a l'Escola de 

Postgrau i Doctorat (EPD) a l'adreça phd@urv.cat. 

4. L’EPD rep la sol·licitud. L’EPD comprova que no calgui fer modificació de la 

memòria del programa de doctorat. En cas que hi hagi modificació, es demana 

al coordinador que procedeixi amb el punt 2b). 

5. L’EPD modifica la desassignació/assignació del DT/TT o línia d’investigació a l 

UXXI-AC. Es crea el nou acord de compromís per al doctorand.  

6. El/la doctorand/a rep el nou acord de compromís firmada pel director de l’EPD. 

L’acord és firmat pel doctorand i els directors de tesi assignats. 

7. L’EPD rep l’original d’aquest acord firmat i actualitza la informació del 

doctorand/a al BSCW i UXXI-AC. 

 

 

5.2. Modificació del programa de doctorat a la memòria de verificació: 

alta/baixa de directors de tesi o línies d’investigació 

 

Per a les repercussions dels canvis en les futures acreditacions dels programes de 

doctorat, cal garantir que tots els directors i les línies d'investigació assignades per la 

comissió acadèmica estiguin incloses a la memòria del programa de doctorat verificat. 

 

Si no hi figuren, cal recollir i aprovar la modificació de la memòria del programa de 

doctorat verificat, de la manera següent: 

 

1. El coordinador/a del programa de doctorat prepara el document de sol·licitud de 

modificació del programa de doctorat a la memòria. Segons el tipus de 

modificació, s'ha d'utilitzar el model adequat (veure secció 12: Documentació 

de Suport): 

 

 Director/a de tesi intern URV: Model 2.1 

 Director/a de tesi extern URV: Model 2.2 (Venia Docendi) 

 Línea d’investigació:  Model 3 

 

2. La comissió acadèmica aprova, si s'escau, la sol·licitud de modificació. 

 

3. El coordinador/a del programa signa la sol·licitud i l'envia a l'Escola de Postgrau 

i Doctorat, a l'adreça phd@urv.cat. 

 

4. L’EPD rep la sol·licitud i n'informa el Comitè de Direcció de l'Escola de Postgrau i 

Doctorat per a què l'aprovi. 

 

5. Un cop aprovat pel Comitè de Direcció, l'EPD actualitza el canvi a la base de 

dades i a la web. A més, s’ha de fer l’actualització a l’UXXI-AC: 

 

a) En cas de sol·licitar la modificació del director/a de tesi intern o línia de 

recerca, l’assignació/desassignació és directa a l’UXXI-AC des de l’EPD. 
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b) En cas de sol·licitar la modificació del director/a de tesi extern, s’ha de 

sincronitzar les dades del UXXI-RH i UXXI-AC:  

 

I. L’EPD trasllada al servei de recursos humans (RH) als efectes 

corresponents per a la introducció del nou director/a a la base de dades 

UXXI-RH.  

II. Un cop RH ha obtingut el permís signat pel vicerector de PDI per 

delegació del rector, introdueixen el canvi al UXXI-RH, i  informen l’EPD 

d’aquest canvi per correu electrònic. 

III. L’EPD sol·licita al Servei de Gestió Acadèmica (SGA) per correu 

electrònic la sincronització de les bases de dades UXXI-RH i UXXI-AC per 

a aquests directors externs. 

IV. Un cop SGA ha obtingut la sincronització UXXI-RH i UXXI-AC, informa a 

l’EPD d’aquest canvi per correu electrònic. 

V. L’EPD actualitza l’UXXI-AC amb les dades dels doctorands corresponent al 

nou director de tesi. 

 

 

5.3. Defunció del Director/a o Tutor/a de tesi . 

 

Aquest procés d’emergència s’engega automàticament en cas de defunció del 

director/a o tutor/a de tesi d’un doctorand: 

 

1. En cas que el doctorand tingui un altre co-director/a intern de la URV, aquest 

assumeix immediatament les responsabilitats del co-director/a traspassat i el 

doctorand segueix en la mateixa línia d’investigació.  

 

2. En cas que un doctorand no tingui un altre co-director/a intern de la URV, el 

coordinador/a del PD assumeix temporalment les responsabilitats del co-

director/a traspassat: 

a) Si el coordinador/a té la mateixa línia d’investigació que el doctorand, el 

coordinador podrà ser director/a de tesi fins al final de la tesi. Es firma un 

nou acord de compromís.  

b) En cas que el coordinador/a no tingui la mateixa línia d’investigació 

assignada, o no desitgi ser el DT/TT permanent del doctorand, es comença 

normalment el procés d’assignació/desassignació d’un nou director/a i/o 

tutor/a de tesi en la mateixa línia d’investigació. Al final d’aquest procés el 

coordinador/a és desassignat/da del càrrec de director/a i/o tutor/a de tesi 

temporal. Es crea el nou acord de compromís. 

 

3. El/la doctorand/a rep el nou acord de compromís firmada pel director de l’EPD. 

L’acord és firmat pel doctorand i els directors de tesi assignats. 

4. L’EPD rep l’original d’aquest acord firmat i actualitza la informació de l'expedient 

del doctorand/a a la base de dades de l’EPD i UXXI-AC, i si s’escau, la Web. 

 



 

 
 

FITXA DE PROCÉS 
 

PR-EPD-022  
ASSIGNACIÓ, DESASSIGNACIÓ O 

MODIFICACIÓ DE DIRECTOR/A O 
LÍNIA D’INVESTIGACIÓ  

Codi: PR-EPD-022 

Rev.: 2.0 
Data: 26-02-2018 
Pàg. 5 de 8 

Qualsevol reproducció d’aquest document electrònic es considera còpia no controlada 

Elaborat per:  
Tècnic de Suport EPD 

Revisat per:  
Responsable del SIGQ  

Aprovat per:  
Comitè de Direcció de l’EPD 

 

 

6. CARACTERÍSTIQUES DEL PROCÉS 

1. Entrades 

 Necessitat de dur a terme una modificació de director/a o tutor/a de tesi d’un 

doctorand. 

 Necessitat de dur a terme una modificació de línia d’investigació d’un 

doctorand. 

 Necessitat d’afegir o eliminar un director/a de tesi o línia d’investigació d’un 

programa de doctorat 

2. Sortides / serveis que s’ofereixen 

 Acord de compromís amb nova relació doctorand-directors/es, doctorand-

tutors/es, o doctorand-línia d’investigació. 

 Actualització de UXXI-AC, UXXI-RH i base de dades EPD 

 Actualització de directors de tesi i/o línies d’investigació a la Web 

3. Usuaris / clients 

 Doctorand/a 

 Directors/es de tesi 

 Tutors/es de tesi 

4. Propietari / gestor 

 Comitè de Direcció de l’EPD 

 Comissió Acadèmica del PD 

5. Agents implicats 

 Doctorand/a 

 Coordinadors/es dels programes de doctorat 

 Comissió Acadèmica del Doctorat 

 Escola de Postgrau i Doctorat 

 Director/a de tesi 

 Comitè de Direcció de l’Escola  

 Servei de Gestió Acadèmica 

 Recursos Humans 

 

6. Agents d’interès 

 Doctorand/a 

 Director/a de tesi 

 Tutor/a de tesi 

 Departaments dels PD 

 Secretaries de departament 

  

7. COMPROMISOS DE QUALITAT (SLA’S) 

 Mantenir permanentment actualitzades les bases de dades corresponents a 

doctorands i els seus directors/es i/o tutor/es de tesi, i les seves línies 

d’investigació. 
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 Mantenir permanentment actualitzades les bases de dades dels directors de 

tesi i línies d’investigació de cada programa de doctorat. 

 

8. INDICADORS  

 

Id Nom de l’Indicador 

01 Número de doctorands de doctorat per PD 

02 Número de doctorands que demanen canvi de director/a o tutor/a 

de tesi per PD 

03 Número de doctorands que demanen canvi de línia d’investigació 

per PD 

04 Número d’altes/baixes de directors de tesi interns/externs per PD 

05 Número d’altes/baixes de línia d’investigació per PD 

 

9. DIAGRAMA DE FLUX  

 

Veure Annex I - PR-EPD-022 Assignació, desassignació i/o modificació de director/a o 

línia d’investigació. 

 

10. CALENDARI DEL PROCÉS 

 

Durant tot el curs acadèmic. 

 

11. REGISTRES DEL PROCÉS (formularis, etc.) 

 

Id Nom del Registre 
Responsable 

Custòdia 
Ubicació 

a Acta de la Comissió Acadèmica 

del PD on es sol·licita el canvi de 

director/a i/o tutor/a de tesi o 

línia d’investigació 

Secretari/a de 

la CA 
Departament 

b Model 1 aprovat per la Comissió 

Acadèmica del PD  
EPD EPD i BSCW 
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c Model 2.1 aprovat per la 

Comissió Acadèmica del PD 
EPD EPD 

d Model 2.2 aprovat per la 

Comissió Acadèmica del PD 
EPD EPD 

e 
Model 3 aprovat per la Comissió 

Acadèmica del PD 
EPD EPD i BSCW 

f Acord de compromís del 

doctorand/a 
EPD EPD i BSCW 

g Acta de la Comissió Acadèmica 

del PD on s’aprova la 

incorporació o eliminació d’un 

director/a de tesi o línia 

d’investigació 

Secretari/a de 

la CA 
Departament 

h Acta de la Comitè de Direcció de 

l’EPD on s’aprova la incorporació 

o eliminació d’un director/a de 

tesi o línia d’investigació 

Secretari/a de 

l’EPD 
EPD i BSCW 

 

 

12. DOCUMENTACIÓ DE SUPORT (instruccions de treball, manuals, 

procediments, etc.) 

 Model 1: Sol·licitud de modificació del tutor/a, director/a i/o línia d’investigació 

(http://intranet.urv.cat:8081/continguts/proc_doctorat/docs%20epd/MODEL%

201.pdf) 

 Model 2.1: Sol·licitud de modificació al programa de doctorat (Alta/Baixa de 

directors/es interns a URV)  

(http://intranet.urv.cat:8081/continguts/proc_doctorat/docs%20epd/MODEL%

202_1%20INTERNS.pdf) 

 Model 2.2: Sol·licitud de modificació al programa de doctorat (Alta/Baixa de 

directors/es externs a URV) 

(http://intranet.urv.cat:8081/continguts/proc_doctorat/docs%20epd/MODEL%

202_2%20EXTERNS.pdf) 

 Model 3: Sol·licitud d’alta o baixa d’una línia d’investigació al programa de 

doctorat 

(http://intranet.urv.cat:8081/continguts/proc_doctorat/docs%20epd/MODEL%

203_Linies.pdf) 

 

 

13. NORMATIVA RELACIONADA 

 RD 99/2011, de 28 de gener de 2011, que regula els ensenyaments 

universitaris oficials de doctorat. 

http://intranet.urv.cat:8081/continguts/proc_doctorat/docs%20epd/MODEL%201.pdf
http://intranet.urv.cat:8081/continguts/proc_doctorat/docs%20epd/MODEL%202_1%20INTERNS.pdf
http://intranet.urv.cat:8081/continguts/proc_doctorat/docs%20epd/MODEL%201.pdf
http://intranet.urv.cat:8081/continguts/proc_doctorat/docs%20epd/MODEL%202_1%20INTERNS.pdf
http://intranet.urv.cat:8081/continguts/proc_doctorat/docs%20epd/MODEL%202_2%20EXTERNS.pdf
http://intranet.urv.cat:8081/continguts/proc_doctorat/docs%20epd/MODEL%203_Linies.pdf
http://intranet.urv.cat:8081/continguts/proc_doctorat/docs%20epd/MODEL%202_2%20EXTERNS.pdf
http://intranet.urv.cat:8081/continguts/proc_doctorat/docs%20epd/MODEL%203_Linies.pdf
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 RD 543/2013, de 12 de juliol de 2013, que modifica el RD 1393/2007, el RD 

1892/2008 i el RD 99/2011. 

 RD 195/2016, de 13 de maig, pel que s’estableixen els requisits per l’expedició 

del Suplement Europeu al Títol Universitari de Doctor 

 Normativa acadèmica i de matrícula de doctorat de la URV, aprovada pel 

Consell de Govern en data de 25 de febrer de 2016. 

 

14. SISTEMES D’INFORMACIÓ 

 Base de dades de l’EPD 

 Correu electrònic 

 Intranet URV 

 UXXI-AC 

 Web EPD i URV 

 



DOCTORAND/A COORDINADOR/A DEL PD COMISSIÓ ACADÈMICA PD ESCOLA DE POSTGRAU
I DOCTORAT

DIRECTOR/A O TUTOR/A DE
TESI

ANNEX I - PR-EPD-022 ASSIGNACIÓ, DESASSIGNACIÓ O MODIFICACIÓ
DE DIRECTOR/A O LÍNIA D'INVESTIGACIÓ

Data: dd/mm/aaaa
Revisió: 2.0
1 de 2

Desig de canvi de DT o
línia d'investigació

Modifica
memòria?

No

Sí
1

Inici

Emplenament del
model 1 de sol·licitud

b

Es revisa la sol·licitud d'assignació o
desassignació de DT/TT o

modificació de la línia d'investigació

Aprova?

a

Fi

Es revisa si el DT/TT o línia
d'investigació està inclòs a la

memòria de verificació

Sí

Recepció del model 1

Signatura del model 1 i enviament
a EPD (phd@urv.cat)

Nou acord de compromís
firmat pel director EPD

f

Signatura del nou acord
de compromís

Signatura del nou
acord de compromís

Recepció de l'arcord de
compromís signat

Actualització base de
dades EPD i UXXI-AC Fi

UXXI-ACbase de
dades EPD

2

Es desestima la sol·licitud

Defunció del DT/TT

Inici

No
Té un

co-director?

Sí

No

Fi

El coordinador assumeix les
funcions de DT

NoDe forma
temporal?

Sí

Es comprova que no
modiqui memòria

Actualització UXXI-AC

UXXI-AC

Modifica
memòria?

Sí
1

No

Intranet



COMITÈ DE DIRECCIÓ EPD ESCOLA DE POSTGRAU I
DOCTORAT COORDINADOR DEL PD COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PD RECURSOS HUMANS SERVEI DE GESTIÓ

ACADÈMICA

ANNEX I - PR-EPD-022 ASSIGNACIÓ, DESASSIGNACIÓ O MODIFICACIÓ
DE DIRECTOR/A O LÍNIA D'INVESTIGACIÓ

Data: dd/mm/aaaa
Revisió: 2.0
1 de 2

1

Es modifica DT o
línia d'investigació

(LI)?

Emplenament
del model 3 de

sol·licitud

DT LI

e

Es revisa la sol·licitud de
modificació de la memòria

S'aprova?

Fi

Es desestima la sol·licitud

No

El nou DT és intern
o extern URV?

Emplenament
del model 2.2
de sol·licitud

Emplenament
del model 2.1
de sol·licitud

extern

intern
d

c

g

Signatura de la
sol·licitud i enviament a

EPD (phd@urv.cat)

Sí

Recepció de la sol·licitud
signada

Es revisa la sol·licitud de
moificació

S'aprova?

Fi

Es desestima la sol·licitud

No

h

Es modifica nou
DT extern?

Sí

2

No

Es sol·licita a RH
actualitzar UXXI-RH

Sí

Actualitzen UXXI-RH
amb el permís del

vicerector de PDI i es
comunica a EPD

UXXI-RH

Es sol·licita a SGA la
sincronització

UXXI-AC i UXXI-RH

Es rep la confirmació
de sincronització

Es sincronitzen les
dades del UXXI-RH i
UXXI-AC per als DT

UXXI-AC

2

Intranet

Intranet

Intranet


