Títol III. Investigadors en formació

estigui vinculat a una de les línies de
recerca del programa.
25.2. El cessament del coordinador de
programa de doctorat correspon al
rector a proposta del director de
l’Escola de doctorat.

Article 28. Dels investigadors en
formació
Són investigadors en formació de
l’Escola de doctorat totes les persones
que estiguin matriculades en qualsevol
dels programes de doctorat que s’hi
realitzin.

Article 26. Mandat
La durada del seu mandat serà de 4
anys, amb la possibilitat de renovació
consecutiva del mandat una sola
vegada.

Article 29. Drets
29.1 Són drets dels investigadors en
formació de l’Escola de doctorat de la
UdG:
1. Rebre una formació i una docència,
teòrica i pràctica de qualitat, i tenir
l’accés a la cultura, l’esport i la
convivència social, així com al
desenvolupament de la seva capacitat
crítica, organitzativa i creativa.
2. No ser discriminats per raons de
naixença, gènere, orientació sexual,
ètnia, opinió, religió o qualsevol altra
circumstància personal o social.
3. Disposar d’instal·lacions adequades
que permetin el desenvolupament
normal dels seus estudis.
4. Tenir assignat un tutor de tesi en el
moment de l’admissió al programa de
doctorat.
5. Tenir assignat un director de tesi
en el termini màxim de 6 mesos un cop
l’investigador en formació ha estat
admès al programa de doctorat.
6. Sol·licitar a petició justificada la
codirecció de la tesi doctoral per un o
més doctors.
7. Sol·licitar de forma argumentada el
canvi de director de tesi.
8. Demanar mitjançant una sol·licitud
soll·llicitud
argumentada la realització de la tesi
doctoral a temps parcial.
9. Demanar mitjançant una sol·licitud
argumentada una pròrroga d’un o més
anys per presentar la tesi doctoral.

Article 27. Competències
Són competències del coordinador de
programa de doctorat:
1. Atendre i assessorar els alumnes
que vulguin accedir al programa de
doctorat.
2. Supervisar la informació referent a
les línies de recerca del programa de
doctorat i la relació d’investigadors
vinculats a cada línia.
3. Gestionar els recursos que
s’assignin al programa de doctorat,
d’acord amb el Comissió acadèmica del
programa de doctorat.
4. Coordinar
les
activitats
relacionades amb l’obtenció, seguiment
i gestió de la menció d’excel·lència.
5. Col·laborar amb la resta de
coordinadors de programes de doctorat
sota la coordinació de l’Escola de
doctorat en les qüestions d’interès.
6. Qualsevol altra competència que la
legislació vigent o el director de l’Escola
li atribueixin o li pugui delegar el
Comitè de direcció de l’Escola de
doctorat.
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21. Intervenir activament en la vida
universitària i, si escau, formular les
reclamacions i queixes per la qualitat
de la formació rebuda i també pel
funcionament dels diferents òrgans i de
la Universitat.
29.2. Els estudiants han d’exercir els
seus drets amb ple reconeixement a la
dignitat de les persones, als principis
democràtics i als drets de la resta de
membres de la comunitat universitària i
amb respecte als béns d’ús col·lectiu.

10. Demanar mitjançant una sol·licitud
argumentada la baixa temporal del
programa de doctorat per un període
màxim d’un any ampliable un any més.
mitjançant
petició
11. Impugnar
argumentada al Comitè de direcció en
el cas que s’hagi denegat la defensa de
la seva tesi o hagi estat expulsat del
programa de doctorat per la Comissió
acadèmica del programa de doctorat.
12. Realitzar estades de recerca en
altres universitats i centres de recerca i
assistir a congressos nacionals i
internacionals de la temàtica de la tesi
les
doctoral,
sempre
i
quan
econòmiques
ho
disponibilitats
permetin.
13. Rebre el reconeixement adient a la
tasca d’investigació realitzada en les
publicacions, comunicacions, patents i
altres resultats que se’n derivin de la
tesi doctoral que porti a terme.
14. Exercir els drets de propietat
intel·lectual i industrial que li pertoquin
derivats
de
la
seva
activitat
investigadora.
15. Participar
en
les
activitats
d’extensió universitària.
16. Ser informat de les qüestions que
afectin la comunitat universitària.
17. Participar en els òrgans de govern i
de gestió de la Universitat i de l’Escola
de doctorat, d’acord amb el que
estableixin els Estatuts.
18. Exercir la llibertat d’associació,
d’informació, d’expressió i de reunió en
els campus universitaris d’acord amb
les condicions establertes per la
Universitat.
19. Rebre suport per a l’exercici de les
seves activitats associatives.
20. Utilitzar les instal·lacions i els
serveis de l’Escola de doctorat d’acord
amb les seves finalitats i les normes
que els regulen.

Article 30. Deures
Són deures dels investigadors en
formació de l’Escola de doctorat:
1. Seguir les activitats de formació de
la Universitat i participar-hi.
2. Realitzar les tasques de recerca i
estudi pròpies de la seva condició
d’investigadors en formació amb la
dedicació i l’aprofitament necessaris.
3. Mantenir una relació cordial, fluida
i de col·laboració amb el director i el
tutor de la tesi doctoral.
4. Actuar amb ètica a l’hora
d’informar sobre els resultats obtinguts
en el transcurs de la tesi doctoral.
Evitar el plagi i respectar els principis de
propietat intel·lectual.
5. Complir les normes estatutàries i
l’altra normativa interna de la
Universitat, especialment pel que fa
referència a la prevenció de riscos
laborals.
6. Cooperar amb la resta de la
comunitat universitària per tal de
contribuir a la consecució dels objectius
i al millor funcionament de la
Universitat.
7. Facilitar de forma periòdica i com a
mínim un cop a l’any les dades sobre
les activitats realitzades a través del
sistema d’informació que la UdG posi a
disposició dels investigadors en
formació.
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d’un programa de doctorat de vetllar
per la interacció de l’investigador en
formació amb la Comissió acadèmica i
pel desenvolupament adequat de tots
els aspectes acadèmics que afectin
l’elaboració, presentació i defensa de la
tesi doctoral.

8. Participar anualment en el
procediment de seguiment de les tesis
doctorals establert.
9. Informar a l’Escola de doctorat en
el cas de renúncia voluntària a seguir
en el programa de doctorat de les
raons que l’han portat a aquesta
decisió.
10. Respectar i conservar el patrimoni
de la Universitat.

Article 34. Director de tesi doctoral
34.1. El director de la tesi doctoral és
l’investigador experimentat que dirigeix
la recerca d’un investigador en
formació.
34.2. El tutor i el director d’una tesi
doctoral poden coincidir en el mateix
investigador experimentat.
34.3. Són deures del director de tesi
doctoral:
1. Dirigir i tutoritzar l’estudiant
durant el període de recerca del
doctorat.
2. Facilitar l’accés als mitjans
necessaris per portar a terme aquest
treball.
3. Vetllar per la qualitat i l’originalitat
del treball i per la difusió de les
aportacions realitzades.
4. Reconèixer de forma adient
l’aportació de l’investigador en
formació
en
les
publicacions,
comunicacions, patents i altres
resultats de la tesi doctoral.
5. Procurar
evitar
que
les
responsabilitats
docents
de
l’investigador en formació, si en té,
impedeixin
el
correcte
desenvolupament de la seva activitat
investigadora.
6. Potenciar les estades de recerca
dels estudiants de doctorat en altres
universitats.
7. Potenciar l’assistència a congressos
nacionals i internacionals dedicats a
tractar els temes de recerca de la tesi
doctoral.

Títol IV. Investigadors experimentats
Article
31.
Dels
investigadors
experimentats
Els investigadors experimentats adscrits
a un programa de doctorat són el
personal docent i investigador de la
UdG i el personal investigador extern
que té experiència investigadora
acreditada en alguna de les línies de
recerca del programa de doctorat i que
té el vist-i-plau de la Comissió
acadèmica d’un programa de doctorat
organitzat per l’Escola de doctorat per
dirigir tesis doctorals.
Article 32. Funcions
32.1. Els investigadors experimentats
podran ser proposats per la Comissió
acadèmica d’un programa de doctorat
a exercir de tutors, directors o
codirectors de tesis doctorals.
32.2. En cas de ser requerits per
exercir alguna d’aquestes funcions i no
voler-ho
fer,
els
investigadors
experimentats hauran d’enviar en el
termini d’una setmana un informe
explicant les raons de la no acceptació
de l’encàrrec.
Article 33. Tutor de tesi doctoral
El tutor d’una tesi doctoral és
l’investigador experimentat que rep
l’encàrrec de la Comissió acadèmica
12/14

