
Normativa específica per a la presentació del Pla de Recerca  
al programa de doctorat Enginyeria Biomèdica  

 
Acord de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat de 07/02/2017 

 
 

1. Preàmbul 
 
El Consell de Govern de la UPC va aprovar el 19-7-16 una nova normativa acadèmica dels estudis 
de doctorat (acord núm. 130/2016), que ha entrat en vigor el curs 2016-17.   
 
En aquesta normativa s’estableixen les disposicions acadèmiques dels estudis de doctorat i, 
entre d’altres,  es regula el Pla de Recerca (apartat 8.2) i la seva avaluació (apartat 9): 
 

8.2. Pla de recerca 
Cada programa de doctorat estableix els continguts del pla de recerca, que ha d’incloure, 
com a mínim, la metodologia utilitzada, els objectius que es volen aconseguir i els mitjans 
i la planificació temporal per arribar-hi. 
El doctorand o doctoranda ha d’elaborar, en el termini màxim d’un any des de la 
primera matrícula, el seu pla de recerca i lliurar-lo a la comissió acadèmica del 
programa. El pla de recerca ha d’estar avalat pel director o directora i pel tutor acadèmic 
o tutora acadèmica, i es pot millorar i detallar al llarg de la seva estada en el programa.  
 
9. Avaluació 
9.1. Procediment d’avaluació 
Anualment, la comissió acadèmica del programa de doctorat, d’acord amb els criteris 
que estableixi, ha d’avaluar el progrés en el pla de recerca de la tesi doctoral, el 
document d’activitats i els informes del director o directora de la tesi i, si escau, del tutor 
acadèmic o tutora acadèmica. 
Almenys una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública 
del pla de recerca i de l’estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres 
doctors o doctores, d’acord amb el que determini cada comissió acadèmica. 
El resultat de l’avaluació s’ha de donar a conèixer al doctorand o doctoranda en un 
termini inferior a un mes. Els actes d’avaluació de la comissió acadèmica es duen a terme 
d’acord amb el calendari acadèmic dels estudis de doctorat. 
9.2. Conseqüències de l’avaluació 
L’avaluació positiva és un requisit indispensable per continuar en el programa. En cas 
que la comissió acadèmica hi detecti carències importants, pot requerir que el doctorand 
o doctoranda presenti un nou pla de recerca en el termini de 6 mesos. En el supòsit que 
les carències es continuïn produint, la comissió acadèmica emet un informe motivat i el 
doctorand o doctoranda causa baixa definitiva en el programa. Els estudiants que no es 
presentin a la convocatòria de seguiment sense cap justificació són baixa definitiva en el 
programa. 
9.3. Revisió dels actes d’avaluació 
Contra els informes d’aval del director o directora i/o el tutor o tutora, o contra els actes 
d’avaluació de les comissions acadèmiques, el doctorand o doctoranda pot presentar 
una al·legació degudament motivada davant la mateixa comissió acadèmica del 
programa, que l’ha de resoldre en un termini de 15 dies lectius. 
Es pot recórrer contra els actes d’avaluació de les comissions acadèmiques mitjançant 
un recurs d’alçada davant el rector o rectora. 
 



2. Objecte 
 
La comissió acadèmica del programa de doctorat d’Enginyeria Biomèdica, amb aquesta 
normativa específica estableix els criteris, procediment i terminis per al lliurament de la proposta 
del Pla de Recerca, i la seva avaluació mitjançant exposició i defensa pública 
 

3. Proposta del Pla de Recerca 

El doctorand o doctoranda ha d’elaborar, en el termini màxim d’un any des de la primera 
matrícula, el seu pla de recerca i lliurar-lo a la comissió acadèmica del programa. No està 
previst cap tipus de pròrroga per a aquest termini. 

La memòria ha d’incloure els següents apartats: 
• Dades d’identificació del doctorand/a, director/a de la tesi i tutor/a, si s’escau. 
• Títol provisional de la tesi 
• Resum del projecte 
• Estat de l’art 
• Objectius i aportacions esperades 
• Metodologia utilitzada i mitjans disponibles 
• Pla de treball i planificació temporal 
• Bibliografia 
• Publicacions del doctorand/a, si n’hi ha. 

El pla de recerca ha d’estar avalat pel director o directora i pel tutor acadèmic o tutora 
acadèmica, si s’escau, i es podrà millorar i detallar al llarg de la seva estada en el programa. 

Els terminis per presentar el pla de recerca seran: 

Estudiants matriculats Lliurament Pla de Recerca 
Al mes “9” (setembre), inici del curs acadèmic Al Juny, final del mateix curs acadèmic 
Al mes “N” del curs acadèmic en curs * Al mes “N-1” del curs acadèmic següent ** 

*    N indica el número del mes de matricula (per exemple, N=2 significa febrer) 
** En aquest cas, en el moment de la primera matrícula, la UTG de doctorat 
informarà al doctorand/a de la data màxima de lliurament de la memòria del Pla 
de Recerca. 

4. Exposició i defensa pública del pla de recerca  

Hi haurà un únic període de presentació oral del Pla de Recerca, que es realitzarà durant la 
primera setmana de juliol.  El curs acadèmic de presentació dependrà del mes de matrícula: 
 

Estudiants matriculats Exposició pública 
Al mes “9” (setembre), inici del curs acadèmic Al Juliol, final del mateix curs acadèmic 
Al mes “N” del curs acadèmic en curs Al Juliol del següent curs acadèmic  

 
Les dates seran anunciades públicament amb suficient antelació. 
L’exposició i defensa pública del pla de recerca i de l’estat del treball es realitzarà davant un 
tribunal compost per tres doctors o doctores, nomenat per la Comissió Acadèmica del Programa.  
 
La presentació constarà de 20 minuts d’exposició per part de l’estudiant, i un posterior torn de 
preguntes durant altres 20 minuts. El resultat de l’avaluació s’ha de donar a conèixer al 
doctorand o doctoranda en un termini inferior a un mes. 


