Reunió amb el vicerector de recerca Josep Calbó i amb el director de la nova
Escola de Doctorat Miquel Solà
Dia: 14 de gener de 2011
Hora: 10:00 h
Lloc: Sala de reunions de l’Escola de Doctorat, mòdul 20, Campus de Montilivi
Relació d’assistents: Josep Calbó, Miquel Solà, Montse Ferrer, Victoria
Fernández i Clara Panosa.
1.Punts pendents de resoldre de la darrera reunió amb el VR de Recerca
(22/11/10)
1.1

Proposar que les beques públiques noves (cas FIS) també siguin
assumides per la UdG Æ Diu que ja ho han fet, i que la persona que té
aquesta beca, a la UdG actualment només n’hi ha una, aquest any la
UdG li ha cobert la matrícula.

1.2

Els estudiants contractats per la UdG no els paguen la matrícula si no és
que fa més d’un any que estan contractats Æ Diu que encara està
esperant que el VR de Personal li contesti el perquè d’aquesta política i
si hi ha solució.

1.3

Llista de distribució, mails, estudiants 3r cicle. Com és que els sindicats
tenen accés a les nostres adreces de correus i nosaltres no? Æ Diu que
existeix una diferència entre associació sindical i associació d’estudiants,
els primers tenen accés a totes les adreces i els darrers no. Però diu que
ha pensat en alternatives:
a) Penjar-ho a “la Meva UdG” a través del Consell d’Associacions
(estratègia que ja coneixíem)
b) Passar el mail (no gaires, només quan hi hagin coses realment
importants i puntuals, com assamblees) que vulguem enviar al
director de l’Escola de Doctorat i ell als directors dels Programes de
Doctorat ja que tenen la llista de distribució de tots els alumnes
matriculats al programa.

1.4

Tutorització real dels estudiants de Doctorat Æ El VR en la darrera reunió
ens va explicar que estan pensant en com portar un seguiment de la
tasca del tutor i del treball de l’alumne, i ens va explicar diferents
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propostes. Ara ens diu que aquest seguiment serà obligatori i constarà al
nou reglament de l’Escola de Doctorat.
2. Memòria de creació de l’Escola de Doctorat: comentaris d’UdG.doc en
algun dels punts
El nou director de l’Escola ens comenta que s’està escrivint el reglament de
l’Escola i que un cop tinguin l’esborrany llest ens el passaran perquè puguem
comentar el que ens sembli convenient. No obstant això, el nou reglament no
serà oficial fins que no surti el Nou Real Decret dels Estudis de Doctorat que ha
d’aprovar d’aquí poc el Govern Central i també fins que no s’aprovin els nous
Estatuts de la UdG presentats el desembre passat.
Comentaris a diferents punts de la memòria:
3.4 Registrar les activitats realitzades pels doctorands
Ens comenta que és el programa GREC el que centralitzaria la informació
sobre les activitats realitzades pels estudiants. Per tant, diu que cal que
s’obri la possibilitat de tenir una compte al GREC a TOTS els estudiants de
Doctorat, ja que ara només tenen accés aquells amb contracte amb la
UdG.
3.5 Organitzar la formació investigadora inclosa en els Programes de
Doctorat: formació transversal i formació específica, que pot incloure
jornades doctorials, seminaris de la pròpia ED o en general dels grups de
recerca, etc.
Les Jornades Doctorials, en principi no seran obligatòries, serà una oferta
més que trobaran els estudiants per cobrir algunes de les hores de
formació que molt probablement se’ls exigirà a partir del nou Real
Decret dels Estudis de Doctorat.
3.7 Organitzar els premis extraordinaris de doctorat així com controlar la
concessió de “cum laude” a les tesis doctorals que escaigui.
Els Cum Laude en algunes universitats es dóna amb massa freqüència i
amb el nou Real Decret es vol regular. El tribunal podrà suggerir el Cum
Laude a un estudiant i després un grup extern decidirà si concedir-lo.
3.8 Gestionar els recursos, econòmics i docents, que se li assignin.
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El GIGs ja no existeix, com a estructura formal actualment ja hi ha l’Escola
de Doctorat. S’ha nomenat Josep Mª Terricabres com a Comissionat per
la implantació de la nova Escola. Aquesta, en principi, d’aquí uns mesos
tindrà un nou espai dins la Biblioteca de Montilivi, on hi haurà 3
despatxos i una sala de reunions amb una capacitat d’unes 25
persones, la qual, en cas que interessi, també podrem utilitzar els
estudiants de doctorat.
Els màsters quedaran supeditats directament als Departaments o Facultats i
la feina tècnica d’aquests estaran a càrrec d’una unitat tècnica per
donar suport a temes de difusió, etc.
3.9 Participar en la part que li correspongui en la gestió acadèmica dels
estudis que organitzi.
L’Escola organitzarà formalment les línies de recerca en programes, només
però, pel que fa a gestió administrativa i acadèmica.
3.11 Dotar-se d’un reglament de règim intern que estableixi els drets i deures
dels doctorands, i dels tutors i directors de tesis.
Estan actualment redactant el reglament i diuen que ens el passaran per
tal que puguem opinar.
3.14 Col·laborar amb l’OITT en la gestió de beques i contractes
d’investigadors en formació i en les convocatòries destinades a aquest
col·lectiu.
Una bona coordinació amb la OITT és important per tal de, per exemple, no
demanar documents per duplicat als estudiants. La OITT no pot formar
part de l’Escola ja que aquest organisme duu a terme moltes altres
funcions desvinculades amb els estudis de doctorat.
4.1 Aquestes activitats inclouen l’organització i desenvolupament dels
diferents aspectes formatius del doctorand, i l’ordenació de les línies de
recerca dins les quals es desenvolupen les tesis doctorals.
L’Escola només posarà ordre a les línies, no decidirà si un estudiant és o no
d’aquella línia i altres decisions que poden ser conflictives, això va a
càrrec dels directors de tesi.
5. Organització Acadèmica
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En principi la organització de l’Escola serà aquesta (escenari final pot
quedar modificat pel que digui el nou Decret Estatal i també els nous
Estatuts de la UdG que encara s’ha d’aprovar):
1. Claustre
2. Consell de Govern
3. Comissió de Doctorat (CADTD abans)
4. Escola de Doctorat:
4.1

Òrgans de Govern:
i. Unipersonals: Director
ii. Òrgan col·legiat (comitè direcció Escola):
a) Coordinadors programes doctorat i màsters
b) Representants

externs

(ex:

d’estudiants,

d’entitats col·laboradores)
c) Director de l’Escola
d) Cap administratiu de l’Escola
Les decisions d’alt nivell les duran a terme dins la Comissió de Doctorat, i la
resta dins el comitè de direcció. Aquest últim, per exemple, serà qui autoritzi
una tesi.
Pel que fa al representant dels estudiants en el comitè de direcció, aquest
s’escollirà tal i com diuen els estatuts de la UdG, mitjançant votació. Si el
director ho autoritza a les reunions del comitè es pot fer assistir a un convidat. El
tema ha sortit ja que els preguntem si el representant podria ser un estudiant
postdoctoral ja que creiem que té més experiència i capacitat per decidir,
però ells ens diuen que no té massa sentit que el representant dels estudiants
de doctorat sigui una persona que ja no ho és i que l’alternativa seria utilitzar, a
més del representant, la figura del convidat.
Aquesta organització va supeditada a la seva aprovació en claustre de gener
on hi haurà la modificació dels estatuts de la UdG .
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3. Escola de Doctorat: altres punts importants
El nou reglament de l’Escola contindrà un apartat on descriurà el procediment
a seguir en cas de conflicte entre l’estudiant i el director de tesi. L’escola
actuarà de mediadora i en casos justificats l’alumne podrà canviar de director.
Els queda encara per definir el control i seguiment dels estudiants i els seus
directors. En principi volen que cada any un tribunal s’encarregui de valorar els
progressos de l’alumne i vetllar perquè el director s’impliqui. Demanaran
registre d’activitats i un pla d’investigació. Els suggerim que seria una bona
idea intentar que aquests documents que es demanin siguin similars als que
demanen moltes beques quan l’alumne els ha de renovar per tal de no
duplicar la mateixa feina. Diuen que s’ho estudiaran.
Pel que fa a les beques per la fase de recerca intentaran que l’Escola prengui
més part en la gestió d’aquestes.
4. Altres temes
El VR de Recerca gràcies a la matrícula de tutela acadèmica d’aquest any,
que s’ha obligat a realitzar a tots aquells alumnes en fase de recerca, té
comptabilitzats a tots els estudiants, en total 460.
La Normativa dels Estudis de Doctorat s’haurà de modificar un cop s’aprovi el
nou Decret Estatal dels Estudis. Li recordem que queden punts que caldria
millorar en la normativa actual tal i com vam estar parlant a la reunió del juny
passat. A més de tornar a mirar el tema de la tesi per articles i el fet que seria
convenient separar els criteris segons Departaments de cada Facultat. També
fem incís en el tema de reduir el temps i els costos que comporten els tràmits
actuals. Per tant, quedem que quan es retoqui la Normativa ens tindran en
compte.
5. Convocatòria beques UdG 2011
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Li transmetem el nostre malestar pel fet que no ens avisés dels canvis en la
convocatòria d’aquest any. Es disculpa i diu que no té cap excusa.
Les beques UdG han passat de 4 a 3 anys i de 20 beques a 19.
El VR ens explica que aquesta estratègia segueix la línea que varen fer servir la
Generalitat amb les seves beques per tal d’adaptar-se al nou sistema dels
estudis de doctorat. És per això que han reduït a 3 els anys de beca, són els
que corresponen a la fase de recerca després de realitzar un màster, i per això
aquest any a més també convoquen ajudes per cobrir la matricula del màster i
pagar altres despeses.
Pel que fa a la reducció d’una beca ho justifica amb el fet que els diners
d’aquesta beca els destinen a pagar la meitat de dues beques que financen
conjuntament amb empreses privades.
Un últim tema és un punt important que recull el nou Decret Estatal, l’obligació
de l’estudiant d’acabar la tesi amb 3 anys (més 2 d’extres si cal). En principi ha
de ser una norma positiva pels doctorands per evitar tesis interminables però
també pot ser un entrebanc per aquells estudiants que es dediquin a la tesi
només a temps parcial ja que, per exemple, treballin al mateix temps. El VR ens
diu que intenten que per aquests casos la tesi es pugui fer amb 5 anys (més 2
d’extres si fos necessari). Per a aquests últims que realitzen tesi a temps parcial,
també s’està mirant quins preus de matricula se’ls aplicaria.
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