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Acta de la sessió de la Comissió de Doctorat 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 8/03 
Caràcter: ordinari, en primera convocatòria  
Data: 16 de setembre de 2003 
Hora: de les 16.30 h a les 18.15 h 
Lloc: Sala de Juntes del Rectorat 
Aprovació: sessió núm. 9/03, de 20 d’octubre de 2003 
 
Assistents 
 
Pere Massot Molas, vicerector d’Ordenació Acadèmica, president 
Maria Aguilar Pérez, vicerectora de Docència 
Carme Soler Vidal, vocal del Dept. de Física i Química 
Mercè Almirall Saumell, vocal del Dept. d’Història Contemporània 
Joan López Grau, vocal del Dept. d’Enginyeria Aplicada 
Pere Lladó Rius, director de l’Institut de Recerca i Comunicacions 
Narcís Puigdevall Viñas, director de l’Institut de Ciències del Sòl 
Miquel Berga Rojo, secretari 
 
Excusats 
Josep Lluís Fontseca Grau, vocal del Dept. d’Infermeria 
Montserrat Pujol Boira, vocal del Dept. de Geografia 
 
Absents 
Manuel Prat Bosch, vocal del Dept. de Filosofia 
 
Ordre del dia: 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 7/03, de 6 

de juliol de 2003 
1 bis. Informe del president 
2. Discussió i aprovació, si escau, de la proposta de calendari de sessions per al curs 

2003-3004. 
3. Resolució de sol·licituds de trasllat 
4. Avaluació de programes de doctorat, màster i postgrau del curs 2003-2004 
5. Esmena a la normativa per a la presentació de projectes de fi de carrera 
6. Assumptes de tràmit 
7. Torn obert de paraules 

V-1 1/4 



 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 
7/03, de 6 de juliol de 2003 
 
El president obre la sessió. S’omet la lectura de l’esborrany de l’acta de la sessió 
anterior perquè tots els membres l’han rebut amb la convocatòria. A proposta de la 
senyora Aguilar, per unanimitat S’ACORDA introduir-hi la modificació següent: 
 
A punt 3 de l’ordre del dia, on diu: “Títol de doctorat i màster” ha de dir: “Títols de 
doctorat, màster i postgrau”. 
 
El president sotmet a aprovació l’acta de la sessió núm. 7/03, de 6 de juliol de 2003, 
la qual s’aprova per unanimitat. 
 
1 bis. Informe del president 
 
El president informa de les últimes actuacions dutes a terme en el marc de la 
Comissió de Doctorat. 
 
2. Discussió i aprovació, si escau, de la proposta de calendari de sessions 
per al curs 2003-2004 
 
Es presenta la proposta de calendari de sessions per al curs acadèmic 2003-2004. 
 
S’obre un torn d’intervencions sobre la periodicitat de les sessions de la Comissió de 
Doctorat. Després d’un ampli debat, en el qual prenen la paraula els senyors 
Puigdevall, Massot, Aguilar i López, la Comissió adopta per unanimitat l’ACORD 
següent:  
 
Aprovar el calendari de sessions de la Comissió de Doctorat fins a Setmana Santa, 
que tindran lloc cada tercer divendres de mes, a les 17.00 h. 
 
3. Resolució de sol·licituds de trasllat 
 
El president exposa dues sol·licituds de trasllat d’expedient. Un cop examinats els 
expedients i després de les deliberacions pertinents, la Comissió ACORDA per 
unanimitat: 
 
1. Aprovar el trasllat d’expedient i la convalidació (RE núm. 4724) dels cursos de 
doctorat realitzats a la Universitat Autònoma de Barcelona de Maria López Cruells 
per 32 crèdits del programa de doctorat Història de la UdG. 
 
2. Desestimar la sol·licitud de convalidació (RE núm. 4895) presentada per Carme 
Tió Ardèvol pel fet que els cursos que va realitzar corresponen a una escola d’estiu. 
 
3. Notificar els acords precedents a les persones interessades i als serveis 
administratius corresponents en la matèria. 
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4. Avaluació de programes de doctorat, màster i postgrau 2003-2004 
 
La senyora Aguilar presenta la proposta de fitxa d’avaluació elaborada d’acord amb 
els criteris fixats en la sessió anterior, que s’ha distribuït juntament amb la 
convocatòria. 
 
La Sra. Aguilar informa que a partir d’aquesta fitxa el seu vicerectorat elaborarà una 
memòria anual dels programes de doctorat, màster i postgrau. Finalment, i a 
proposta de la Presidència, la Comissió ACORDA: 
 
1. Aprovar el model de fitxa d’avaluació dels programes de doctorat, màster i 
postgrau, integrada per una sola pàgina, rubricada, que s’adjunta com a annex núm. 1 
a aquesta acta, de la qual forma part. 
 
2. Fixar el termini per a la presentació de les fitxes d’avaluació, que queda establert  
per al 30 d’octubre de 2004. 
 
5. Esmena a la Normativa per a la presentació de projectes de fi de 
carrera 
 
El president informa que els senyors Lladó i Berga han formulat una proposta per 
afegir un nou apartat a l’article 4.2 de la Normativa per a la presentació de projectes 
de fi de carrera, la qual es transcriu a continuació: 
 
“PROPOSTA D’ADDICIÓ D’UN NOU APARTAT A L’ARTICLE 4.2. DE LA 
NORMATIVA PER A LA PRESENTACIÓ DE PROJECTES DE FI DE CARRERA” 
 
A la Comissió de Doctorat 
 
Atès que en el punt 4.2. de la Normativa per a la presentació de projectes de fi de 
carrera no es fa esment del període en què s’han de presentar els projectes ni de si 
existeix més d’una convocatòria per presentar-los. 
 
Atès que convé tenir un referent normatiu que estalviï la disparitat de criteris a 
l’hora d’interpretar i aplicar l’esmentada normativa. 
 
Atès que encara no s’ha publicat en el BOU el text de referència, proposem a la 
Comissió l’adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
1. Afegir al punt 4.2. de la Normativa per a la presentació de projectes de fi de 
carrera un nou apartat: 
 
“b) La memòria es presentarà en el període més pròxim a la finalització del projecte: 
febrer, juny o setembre. En cap cas no hi haurà més de dues convocatòries”. 
 
2. Incorporar aquest nou apartat en el text normatiu abans de la publicació en el 
butlletí oficial de la Universitat. 
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3. Notificar l’acord precedent a tots els departaments i serveis de la UdG als quals ja 
s’hagués tramès el text normatiu aprovat a la sessió anterior. 
 
El president dóna la paraula als senyors Lladó i Berga, els quals intervenen per 
defensar la proposta anterior. Com que no hi ha cap més intervenció, el president la 
sotmet a votació, la qual s’obté, en votació ordinària, per 7 vots a favor i 1 en contra 
(Sra. Aguilar). 
 
6. Assumptes de tràmit 
 
El secretari informa que acaba de sortir la publicació Cursos de doctorat de la 
Universitat de Girona. Bienni 2004-2006. Lliura a cadascun dels assistents un exemplar 
d’aquesta publicació i els fa saber que durant la setmana es distribuiran pels centres.  
 
7. Torn obert de paraules 
 
El director de l’Institut de Recerca i Comunicacions informa sobre el problema amb 
què es troben els estudiants de doctorat que no aproven una assignatura que no es 
repeteix l’any següent. Planteja la possibilitat de convalidar assignatures de camps 
afins. 
 
Es proposa que aquest assumpte s’inclogui com a punt de l’ordre del dia de la 
pròxima sessió. 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari 
[signatura] 
     Vist i plau 
     [signatura] 
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