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Acord de compromisos entre director/a, doctorand/a, tutor/a i universitat del 
Programa de Doctorat d’Educació i TiC (e-Learning) de la UOC  
 
 
Emissors: Doctorand/a, Director/a de tesi i Tutor/a 
Destinatari: Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Educació i TIC (e-Learning) 
Descripció: Aquest document recull els drets, obligacions i acord recíprocs amb els que es 
comprometen el/la Doctorand/a, el/la Director/a de tesi i el/la Tutor/a de Doctorat durant el període de 
desenvolupament de la tesi doctoral dins d’aquest Programa 
 
 
En/Na.............................................................................doctorand/a del Programa de 
Doctorat en Educació i TIC (e-Learning) organitzat des de l’eLearn Center de la Universitat 
Oberta de Catalunya, 
 
en/na..............................................................................com a co-director de la tesi doctoral 
amb la funció de 
......................................................................................................................., 
 
en/na..............................................................................com a co-director de la tesi doctoral 
amb la funció de 
......................................................................................................................., 
 
en/na..............................................................................com a tutor/a del doctorand, 
 
 
acorden acomplir els compromisos que es concreten a continuació al llarg del procés 
de realització del doctorat. 
 
La formació investigadora té com a objectiu l´adquisició de competències científiques 
necessàries per a la professió acadèmica i l’exercici professional en oficis de responsabilitat 
en tots els sectors socioeconòmics. Implica la consecució d’un projecte d’investigació original i 
innovador, un pla personal de formació contínua per a la realització del projecte d’investigació 
i l’elaboració del projecte professional del doctorand. 

Aquest document defineix els drets i els deures respectius i els compromisos recíprocs dels 
membres signants per tal d’assegurar l’assoliment dels objectius anteriorment definits durant 
el període d’elaboració de la tesi doctoral 
 
El doctorand/a es compromet a:  

 
• Presentar el pla d’investigació en el període d’un any a partir de la seva primera 

matriculació al programa de doctorat 
• Desenvolupar el pla d’activitats plantejat dins el programa de doctorat, completant 

l’itinerari de formació establert, en el marc del que estableix a la normativa aplicable i, 
d’acord amb els compromisos que resulten d’aquest document.  

• Informar periòdicament al seu director(s) sobre els avenços del treball realitzat, i els 
problemes que puguin sorgir en el desenvolupament, així com a seguir les seves 
orientacions al llarg del procés. 

• Dedicar-se al desenvolupament del pla d'investigació de manera ininterrompuda d’acord 
amb els requeriments de la modalitat de dedicació a temps parcial i segons s’hagi acordat 
amb el/la director/a de tesi.  
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• Informar al Director regularment de l’evolució del treball, dels resultats obtinguts i dels 
problemes que se li puguin plantejar en el desenvolupament i, comprometre’s a observar 
els comentaris que li faci el Director.   

• Completar els tràmits de dipòsit i presentació de la tesi doctoral, en un termini màxim de 
cinc anys a comptar des de la primera matriculació al programa de doctorat. 

• Acceptar el dipòsit de la tesis en el TDX, una vegada presentada i aprovada. 
 
 
 
El director/a de tesi es compromet a: 

 
 Supervisar i guiar el treball del doctorand en l’elaboració de la seva tesi doctoral, així com 

la seva formació i evolució com a investigador. 
 Facilitar al doctorand la identificació dels referents teòrics i metodològics adequats al 

treball de recerca plantejat, si és possible en el marc d’un grup d’investigació. 
 Procurar que el projecte tingui un caràcter original, formatiu, innovador, que sigui 

realitzable en el termes que hagi proposat el doctorand , i que sigui coherent amb la línia 
de recerca a la qual es vinculi. 

 Avaluar crítica i constructivament els progressos del doctorand en relació a la 
investigació. 

 Elaborar els informes prescriptius de valoració del progrés de la tesis doctoral. 
 Impulsar la producció científica derivada del treball de recerca. 

 
El tutor/a es compromet a: 
 
 Identificar les necessitats formatives del doctorand que es puguin concretar en la 

realització de complements de formació específics, tot garantint l’adequat 
desenvolupament de la formació investigadora del doctorand. 

 Aconseguir la màxima integració del doctorand en la comunitat de doctorands del 
programa i d'investigadors de l'eLC. 

 Contribuir a l’adequat desenvolupament de la formació investigadora del doctorand, 
orientant-lo en la configuració del seu itinerari de formació específic dins el Programa, així 
com en els aspectes transversals que puguin sorgir en el procés.  

 Elaborar els informes prescriptius anuals de seguiment de l'activitat formativa i 
investigadora del doctorand. 

 Actuar com a referent i interlocutor de la institució.  
 
El director/a de tesi, el/la doctorand/a i el/la tutor/a es comprometen mútuament a: 

 
 Establir una col·laboració mútua per assolir, en primer lloc, la presentació del projecte de 

tesi doctoral, l’elaboració, i finalment, la defensa de la tesi doctoral del doctorand, d’acord 
amb els procediments i els terminis que s’hagin establert en la normativa que és 
d’aplicació 

 Mantenir la confidencialitat respecte les dades i resultats segons s’estableix a l’Annex.  
 Tenir cura de les implicacions ètiques de l’activitat de recerca i seguir els protocols 

adients en cada cas. 
 Participar en les activitats que es plantegin des del Programa, contribuint i col·laborant 

dins de la comunitat del Doctorat de la que formen part. 
 
La Universitat Oberta de Catalunya es compromet a acollir en el si de l’eLC la tesi doctoral del 
doctorand i a proposar els mecanismes necessaris per a que aquest desenvolupi les 
competències que determina el Reial Decret 99/2011 de 28 de gener; article 5.  
 
Al Director se li reconeixerà la dedicació d’acord amb la normativa vigent a la UOC.  
 
Al Doctorand se li reconeix el dret a constar com a titular dels drets de propietat intel·lectual o 
industrial que li corresponguin, segons s’estableix a l’Annex, i a aparèixer com a coautor dels 
treballs en l’elaboració dels quals hagi participat d’una manera significativa.  
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L’incompliment d’algun dels compromisos assenyalats, o d’altres obligacions establertes per 
la normativa dels estudis de doctorat de la UOC, poden comportar la baixa del doctorand en 
els estudis de Doctorat o la substitució del director de tesi i/o tutor de doctorat. En cas de 
conflicte, s’aplicarà el procediment explicitat a l’Annex.  
 
Aquest document produeix efectes des de la data de la signatura fins a la lectura de la tesi 
doctoral. No obstant això, queda sense efectes en cas d’incompliment d’alguna de les 
clàusules que s’hi preveuen, com també de la normativa reguladora dels procediments 
d’admissió del projecte de tesi, d’elaboració, d’autorització, de nomenament del tribunal i 
d’avaluació de les tesis doctorals de la UOC.  

 
 
Nom i signatura del/la Doctorand/a  Nom i signatura del/s Director/s de tesi 
 
.................................................   ............................................................... 
 
 
 
 
      ............................................................... 
 
    
 
 
 
Nom i signatura de Tutor/a de Doctorat              Signatura representant FUOC 
 
......................................................   ............................................................... 
 
 
 
 
 
Barcelona, ......................... de  ................. de 201 
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Annex 
 
Confidencialitat  
 
Les parts signants es comprometen a no revelar, comunicar, cedir o facilitar a tercers cap 
informació que es consideri confidencial sobre la investigació desenvolupada pel doctorand, o 
que el director de tesi (s), el tutor o qualsevol un altre membre de la comunitat d’investigadors 
de l’eLC els hagi proporcionat o revelat per via oral, escrita o qualsevol altre mitjà. 

El doctorand es compromet a no revelar, mentre es realitzen els estudis de doctorat o 
posteriorment, la informació sobre el projecte d'investigació en que participi sense haver rebut 
l’autorització expressa del seu director (s) de tesi per escrit. En tot cas, i si escau, el doctorand 
pot acollir-se al procediment especial per a l’autorització i la lectura de tesis doctorals sotmeses 
a processos de transferència de coneixement i tecnologia regulat en la normativa reguladora 
dels procediments d’admissió del projecte de tesi, elaboració, autorització, nomenament del 
tribunal i avaluació de les tesis doctorals de la UOC aprovada per acord de la Comissió de 
Doctorat del Consell de Govern.  
 
L'acord de secret i confidencialitat romandrà en vigor i en efecte, fins i tot una vegada que la 
relació acadèmica, administrativa i laboral entre el doctorand i la UOC hagi conclòs.  
 
Propietat intel·lectual i industrial  
 
El doctorand té dret a ser reconegut com el titular dels drets de propietat intel·lectual o 
industrial corresponents, de conformitat amb la legislació vigent i haurà d'aparèixer com a co-
autor de totes les investigacions, articles i documents que incloguin treballs de recerca en els 
qual hagi participat de manera rellevant.  
 
El doctorand té dret a exercir els drets de propietat intel·lectual derivats de les seves activitats 
de formació en investigació, d'acord amb la seva contribució a les mateixes, segons estableix 
la legislació vigent. Els drets abans esmentats són independents, compatibles i acumulables 
als altres drets que poguessin derivar-se de la investigació duta a terme, sense perjudici de les 
condicions que es deriven de treballs conjunts, quan el doctorand participa o està vinculat a un 
projecte d'investigació conjunt.  
 
Pel que fa als drets de propietat intel·lectual i industrial que puguin derivar-se dels resultats de 
la investigació es basaran en la legislació vigent per a les patents universitàries i a la 
normativa de propietat intel·lectual i industrial aprovada per la UOC. Les quantitats que es 
rebin per a l'ús i cessió de dites dretes, en cap cas es consideraran salari. 
 
Resolució de conflictes  
 
Si algun dels acords inclosos en aquest document s’incompleix, les parts hauran d'informar al 
coordinador de programa de doctorat, qui actuarà com a mediador. Si aquesta mediació no 
aconsegueix resoldre la disputa, el coordinador ho posarà en coneixement de la comissió 
acadèmica del doctorat qui haurà de determinar la solució.   
 
Si els estudis de doctorat es duen a terme en associació amb una altra institució, les parts 
hauran de complir les disposicions especials establertes en el conveni de col·laboració. 
Aquestes disposicions han de donar-se a conèixer a tots els que la signatura d'aquest acord. 
 
Baixa del doctorand al programa de doctorat 
 
Anualment la comissió acadèmica del programa avaluarà el pla d’investigació i el pla de 
formació del doctorand, tenint en compte els informes emesos pel tutor i el director a tal 
efecte. En cas d’avaluació negativa, el doctorand haurà de ser avaluat novament en un 
termini de sis mesos. En el supòsit de produir-se novament una avaluació negativa, el 
doctorand causarà baixa definitiva del programa si aquesta segona avaluació després dels 6 
mesos segueix sent negativa com la primera o bé si durant tot el període de doctorat es reben 
dues avaluacions negatives. 


