
Decret

de creació del títol de

doctor

Exposició de motius

Tal com preveu l’article 5 de la Llei d’u-
niversitats, aprovada pel Consell Gene-
ral el 30 de juliol de 1997, el Govern
estableix les titulacions, de qualsevol ci-
cle, que tenen caràcter estatal. La ma-
teixa Llei estableix que els títols són
expedits pel ministre d’Educació i que
són vàlids per exercir les professions
corresponents a tot el territori andorrà.
Les titulacions poden tenir els graus
següents:

a) De primer cicle: grau de diplomatu-
ra.

b) De primer i segon cicle: grau de lli-
cenciatura.

c) De tercer cicle: grau de doctorat.

La Universitat d’Andorra, com a insti-
tució d’ensenyament superior, té entre
les seves funcions el foment de la inves-
tigació científica i actua com a motor im-
pulsor de treballs de recerca. La
Universitat d’Andorra, creada l’any 1997,
inclou dins les seves activitats acadèmi-
ques l’ensenyament universitari de ter-
cer cicle. La Universitat desenvolupa
programes i projectes d’investigació, així
com col·laboracions amb altres agents
de recerca o empreses.

És en aquest marc ja existent de la re-
cerca i la innovació universitària que
l’obtenció del títol de doctor és del tot
necessari si es vol garantir la continuació
i la millora de la recerca i la innovació
universitàries.

El programa de doctorat té els paràme-
tres definits en el marc de l’espai euro-
peu d’ensenyament superior, i s’adapta a
la realitat del país. El títol de doctor an-
dorrà es defineix de manera genèrica
amb l’objectiu de donar sortida a les pro-
postes de la universitat en coherència
amb l’entorn social i econòmic del país i
per tenir en compte les prioritats en ma-
tèria de desenvolupament estratègic. En
aquest marc, la recerca i la innovació són
cada cop més importants i imprescindi-
bles per enfortir la base científica i tec-
nològica de la societat.

D’acord amb aquestes consideracions,
el Govern, en la sessió del 23 d’abril del
2008, a proposta del ministre Portaveu,
de Desenvolupament Econòmic, Tu-
risme, Cultura i Universitats, decreta

Article 1
1. Els ensenyaments de doctorat tenen

com a finalitat la formació avançada i es-
pecialitzada de l’estudiant en les tècni-
ques d’investigació, pot incloure cursos,
seminaris o altres activitats orientades a
la formació i a la recerca investigadora i
inclou l’elaboració i la presentació de la
tesi doctoral corresponent, consistent en
un treball original i inèdit d’investigació.

2. La superació dels ensenyaments
previstos a l’apartat 1 anterior dóna dret
a l’obtenció del diploma estatal de doc-
tor. L’obtenció del diploma estatal de
doctor confereix el grau de doctor.

3. La denominació dels títols de doctor
és: doctor per la Universitat X, en què X
és la denominació de la universitat que
expedeix el títol.

Aquesta denominació queda reserva-
da en exclusiva per als títols estatals es-
mentats.

4. Així mateix, d’acord amb el que es-
tableix la normativa sobre expedició de
títols, el diploma ha de contenir la infor-
mació que especifiqui el camp en el qual
s’ha elaborat la tesi doctoral.

Article 2
Quant a l’organització, cal tenir en

compte el següent:

1. Els ensenyaments de doctorat s’es-
tructuren en programes que s’organitzen
i es desenvolupen en la forma com de-
termini la universitat a través de la nor-
mativa pròpia, de la creació d’una
comissió de doctorat responsable del de-
senvolupament del programa de docto-
rat i les seves vicissituds, d’acord amb la
normativa de la universitat, i d’acord
amb el que estableix aquest Decret.

El programa de doctorat consta d’un
període d’investigació i pot constar d’un
període de formació.

2. El període d’investigació consisteix
en el conjunt d’activitats que la universi-
tat estableix i que condueixen a la pre-
sentació d’una tesi doctoral perquè sigui
aprovada.

3. La preparació del doctorat s’efectua,
seguint les recomanacions europees, en
tres anys a temps complet. La comissió
de doctorat de la universitat pot atorgar,
a proposta del director de la tesi docto-
ral, fins a un màxim de cinc pròrrogues,
amb la petició prèvia motivada de la per-
sona candidata. La llista dels beneficiaris
de les pròrrogues és presentada cada
any a la comissió de doctorat de la uni-
versitat

Article 3
Per accedir als ensenyaments de doc-

torat és necessari tenir un diploma esta-
tal de màster o un altre diploma que
confereixi el grau de màster, i que perta-
nyi a l’Espai Europeu d’Ensenyament Su-
perior, o un altre expressament declarat
equivalent, i haver superat 300 crèdits
europeus, pertanyents a un primer i se-
gon cicle, o el seu equivalent.

Article 4
1. Les universitats estableixen els pro-

cediments i els criteris d’admissió al pro-
grama de doctorat corresponent. Entre
els criteris hi pot figurar l’exigència de
formació prèvia específica en algunes
disciplines.

2. Una vegada admès, l’estudiant de
doctorat formalitza cada any acadèmic la
seva matrícula a la universitat, que li
atorga el dret a la tutela acadèmica i a la
utilització dels recursos necessaris per al
desenvolupament del seu treball, i en
general la plenitud de drets previstos per
la normativa per als estudiants de docto-
rat.

Article 5
En acabar la seva formació, el docto-

rand ha d’acreditar haver assolit les com-
petències següents:

haver demostrat una comprensió sis-
temàtica d’un camp d’estudi i el domi-
ni de les habilitats i dels mètodes
d’investigació relacionats amb aquest
camp;
haver demostrat la capacitat de conce-
bre, dissenyar, posar en pràctica i
adoptar un procés substancial d’inves-
tigació amb serietat acadèmica;
haver realitzat una contribució a través
d’una investigació original i inèdita
que ampliï les fronteres del coneixe-
ment desenvolupant un corpus subs-
tancial, que mereixi la publicació
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indexada a escala nacional o interna-
cional;
ser capaç de fer una anàlisi crítica, una
avaluació i una síntesi d’idees noves i
complexes;
saber comunicar-se amb els seus
col·legues, amb la comunitat acadèmi-
ca en el seu conjunt i amb la societat
en general sobre les seves àrees de co-
neixement;
ser capaç de fomentar, en contextos
acadèmics i professionals, l’avenç tec-
nològic, social o cultural dintre d’una
societat basada en el coneixement.

Article 6
1. La tesi doctoral ha de consistir en un

treball original i inèdit d’investigació ela-
borat per la persona candidata en qual-
sevol camp del coneixement.

2. La universitat estableix els procedi-
ments d’elaboració, autorització, nome-
nament del tribunal, defensa i avaluació
de les tesis doctorals, entre els quals s’in-
clouen les previsions relatives a la llen-
gua en la qual es redacta i en la qual es
defensa la tesi doctoral, amb la finalitat
de garantir la qualitat de les tesis docto-
rals tant en la seva elaboració com en el
procés d’avaluació.

3. Per a l’elaboració de la tesi doctoral,
la universitat assigna al doctorand un di-
rector de tesi doctoral, que ha de ser un
doctor amb experiència investigadora
acreditada. La tesi doctoral pot ser codi-
rigida per un altre o uns altres doctors.

Article 7
La comissió de doctorat, a proposta

del director de la tesi doctoral, atorga
l’autorització per defensar una tesi doc-
toral.

Article 8
Tots els membres del tribunal avalua-

dor de la tesi doctoral han de tenir el títol
de doctor i experiència investigadora
acreditada. El tribunal es compon d’un
nombre de membres que pot oscil·lar
entre quatre i sis, dels quals almenys la
meitat han de ser personalitats exteriors
a la universitat. D’acord amb aquesta
previsió, i en tot cas, només poden for-
mar-ne part un màxim de dos membres
de la universitat responsable de la tesi
doctoral.

La designació del tribunal de la tesi
doctoral correspon a la comissió de doc-
torat d’acord amb el procediment esta-
blert per la universitat.

Article 9
La defensa de la tesi doctoral és públi-

ca i es fa davant del tribunal. Els doctors
presents a l’acte públic poden formular
qüestions en el moment i forma que es-
tableixi el president del tribunal.

Abans de la defensa, la universitat
d’inscripció del candidat difon el resum
de la tesi doctoral, a fi que sigui pública
internacionalment, i amb l’objectiu que
es puguin presentar observacions sobre
el contingut.

En el marc de les seves deliberacions,
el tribunal avalua la qualitat de la tesi
doctoral, la capacitat del candidat per si-
tuar la tesi doctoral en el context
científic, l’assoliment de les competèn-
cies de l’article 5, i també les seves quali-
tats d’exposició.

Article 10
El tribunal emet l’informe d’avaluació

de la defensa de la tesi doctoral. Aquest
informe ha d’indicar una de les men-
cions següents: «no apte», «aprovat», «no-
table», «excel·lent» i «excel·lent cum

laude».

La menció més alta, que està reservada
als candidats amb qualitats excepcio-
nals, demostrades pels treballs i per la
defensa, no es pot atorgar si no és
mitjançant un vot secret i unànime dels
membres del tribunal. En aquest cas, el
president del tribunal estableix un in-
forme complementari en què justifica
aquesta distinció.

L’informe de defensa de la tesi docto-
ral es comunica a la persona candidata.

Una vegada aprovada la tesi doctoral,
la universitat s’encarrega d’arxivar-la i re-
met un resum de la tesi i la informació
necessària al ministeri encarregat de les
universitats perquè tingui els efectes que
corresponguin.

Disposició transitòria

Per accedir a programes de doctorat,
els titulats de conformitat amb ordena-
cions anteriors han de realitzar un nom-
bre de crèdits europeus determinats per
la universitat d’inscripció en funció de

l’acreditació de les capacitats investiga-
dores i de recerca del candidat.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor l’en-
demà de ser publicat en el Butlletí Oficial
del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixe-
ment general.

Andorra la Vella, 23 d’abril del 2008

Albert Pintat Santolària
Cap de Govern
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