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Justificació 
 
La normativa d’organització acadèmica i de gestió dels estudis de doctorat 
estableix: 
 
La unitat o unitats bàsiques promotores dels programes de doctorat han de nomenar per a 
cada un dels programes, una comissió acadèmica i un coordinador o coordinadora, que la 
presideix, la representa i en signa els informes i decisions. 
 
Les unitats bàsiques promotores han de tenir regulada en els seus estatuts o en la seva 
normativa interna el sistema d’elecció del coordinador o coordinadora i dels representants a 
la comissió acadèmica del programa de doctorat, i han de garantir que estigui formada 
totalment per personal acadèmic vinculat al programa. 
 
Així doncs, la finalitat d'aquest document és establir la composició de la Comissió 
Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) i la forma d'elecció del coordinador i els altres 
membres per a tots els programes de doctorat vinculats al Departament.  
 
Atès que existeix la possibilitat que hi hagi programes de doctorat interuniversitaris i altres 
que no ho siguin, la normativa següent diferenciarà, quan calgui, entre uns i altres. 
 
1. Composició de la CAPD 
 
En el cas dels programes de doctorat no interuniversitaris, la CAPD estarà constituïda pel 
coordinador del programa de doctorat i altres quatre professors permanents del 
Departament que siguin doctors. També formarà part de la CAPD un representant dels 
doctorands/des. 
 
En el cas dels programes de doctorat interuniversitaris, la composició de la CAPD estarà 
definida en el conveni de creació del programa. En qualsevol cas, els membres de la CAPD 
que corresponguin a la UPC s'elegiran segons aquest reglament. 
 
2. El coordinador del Programa de Doctorat 
 
Serà un professor permanent i investigador rellevant del Departament vinculat al 
programa, que haurà de complir els següents requisits mínims: 
 
• Portar tres anys a temps complet al Departament 
• Haver dirigit dues tesis doctorals 
• Tenir dos sexennis 
 
En cas que el coordinador deixi de complir els requisits durant el mandat, caldrà elegir-ne 
un altre. 
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Les seves funcions seran: 
 
a) Presidir les reunions de la CAPD. 
b) Realitzar i supervisar tots els tràmits relacionats amb el Programa de Doctorat. 
c) Representar la CAPD davant del Consell del Departament i de la Universitat. 
 
En el cas que el programa sigui interuniversitari i que el coordinador del programa sigui 
d'una altra universitat, caldrà elegir un coordinador local vinculat al Departament segons 
els criteris que s'estableixen en aquest reglament i amb les mateixes funcions a nivell 
intern. Aquest coordinador haurà de complir les condicions que s'han especificat més 
amunt. Aquest coordinador serà membre de la CAPD i hi podrà haver més membres o no 
segons el que reguli el conveni de creació del programa. 
 
3. Elecció del coordinador 
 
Serà elegit pels membres doctors del Consell del Departament, vinculats al programa,entre 
els candidats presentats. Aquesta elecció es farà per majoria absoluta dels votants. Si cap 
dels candidats aconsegueix la majoria suficient caldrà fer una nova votació. En cas de 
candidat únic, si no aconsegueix la majoria suficient caldrà tornar a iniciar el procés. 
 
El mandat del coordinador serà de quatre anys.  
 
En cas que una baixa o absència prolongada del coordinador del Programa afecti el correcte 
funcionament del Programa de Doctorat, la CAPD nomenarà, entre els seus membres, un 
coordinador en funcions per un període màxim de tres mesos. 
 
Si quan es correspon fer la renovació no hi ha previst cap Consell ordinari, l'elecció es 
pot fer mitjançant una votació electrònica. 
 
4. Elecció dels altres membres doctors 
 
L'elecció dels membres de la CAPD es farà en el termini de quaranta dies (exclosos els 
períodes no lectius) després de l'elecció del coordinador. 
 
Seran elegits pels membres doctors del Consell del Departament, vinculats al programa, 
entre els candidats presentats. En aquesta elecció seran elegits aquells candidats que hagin 
tret més vots sempre que el seu número de vots superi al de vots en blanc. 
 
El mandat dels membres de la CAPD serà de quatre anys. En cas que es produeixi alguna 
vacant, aquesta es cobrirà de la mateixa manera i el mandat de la persona escollida serà 
fins a la següent renovació de la CAPD. 
 
Si quan es correspon fer la renovació no hi ha previst cap Consell ordinari, l'elecció es pot 
fer mitjançant una votació electrònica. 
 
1. Elecció del representant dels doctorands/des 

 
La persona representant dels doctorands/des serà un/a estudiant/a matriculat/da al 
programa de doctorat amb una antiguitat mínima de quatre mesos. 
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L'elecció del representant dels doctorands/des serà simultània a la dels altres membres de 
la CAPD. Serà elegit pels doctorands i doctorandes del programa entre els candidats 
presentats. En aquesta elecció serà elegit aquell/a candidat/a que hagi tret més vots 
sempre que el seu número de vots superi al de vots en blanc. 
 
Com en el cas dels altres membres de la CAPD, el seu mandat serà de quatre anys. En tot 
cas, un cop llegida la tesi doctoral cessarà en el càrrec. 
 
En cas que es produeixi alguna vacant, aquesta es cobrirà de la mateixa manera i el mandat 
de la persona escollida serà fins a la següent renovació de la CAPD. 
 
Si quan es correspon fer la renovació no hi ha previst cap Consell ordinari, l'elecció es pot 
fer mitjançant una votació electrònica. 
 
2. Elecció del secretari 

 
En el cas dels programes no interuniversitaris, un dels membres de la CAPD farà de 
secretari. A la primera reunió de la CAPD després de la renovació de membres, aquesta 
elegirà el secretari entre els seus membres. Les seves funcions seran aixecar acta dels 
acords presos, tan presencials com per vot electrònic. 
 
En el cas dels programes interuniversitaris, es farà segons indiqui el conveni corresponent. 
En cas que no indiqui res al respecte, la pròpia CAPD podrà decidir sobre aquest tema. 
 
3. Constitució i acords de la CAPD 

 
En el cas dels programes no interuniversitaris, per a la constitució de la CAPD serà 
necessària la presència de tres dels seus membres. Per poder prendre decisions caldrà que 
hi hagi, el coordinador del programa. 
 
Totes les decisions es prendran per majoria simple dels membres presents. En cas d'empat, 
el vot del coordinador del Programa serà decisori. 
 
Aquelles votacions que afectin directament persones seran secretes. En cas que sigui 
necessari prendre alguna decisió que afecti un membre de la CAPD, aquest sortirà 
temporalment de la sala mentre es tracti el cas que l'afecta. 
 
En el cas dels programes interuniversitaris, es seguirà el que estableixi el conveni 
corresponent. 


