COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT EN GEOGRAFIA

CRITERIS D’ATORGAMENT DEL PREMI EXTRAORDINARI DE DOCTORAT

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat de Geografia estableix els següents
criteris de valoració per a l’adjudicació dels premis extraordinaris de Doctorat:
1) MÈRIT CIENTÍFIC DE LA TESI (disseny i originalitat de la recerca, caràcter
innovador, aportació teòrica significativa, qualitat i quantitat de dades recollides,
impacte de l’estudi en la disciplina, etc.). Puntuació màxima 8
2) MENCIÓ INTERNACIONAL i/o CO-TUTELA. Puntuació máxima 1,5
3) PUBLICACIONS REALITZADES O ACCEPTADES DESPRÉS DE LA DEFENSA DE LA TESI
(cal que el doctorand/a sigui el primer/a signant). Puntuació máxima 0,5
NORMATIVA UAB en referencia als Premis Extraordinaris
Secció 8ena. Premis extraordinaris de doctorat
Article 377. Criteris per a la concessió de premis extraordinaris de doctorat
La proposta de creació d’un programa de doctorat ha d’incorporar els criteris d’atorgament del
premi extraordinari de doctorat i les característiques de la composició del tribunal.
Article 378. Composició i membres del tribunal
1. D’acord amb els criteris establerts, la comissió acadèmica del programa de doctorat, ha
d’aprovar per a cada curs acadèmic la relació definitiva dels doctors que formaran part del
tribunal que ha de proposar els candidats a premi extraordinari.
2. El tribunal ha d’estar format per tres membres titulars i per dos suplents, tots doctors amb
experiència investigadora acreditada.
Article 379. Concessió dels premis extraordinaris de doctorat
1. La comissió acadèmica del programa de doctorat ha de proposar, per cada curs acadèmic,
premis extraordinaris de doctorat en funció de la vàlua científica de les tesis doctorals
defensades, d’acord amb els criteris aprovats.
2. Es pot concedir un premi extraordinari per cada cinc tesis doctorals, o fracció de cinc, sense
necessitat que el doctor ho sol·liciti. Els premis poden ser declarats deserts i no es poden atorgar
ex aequo.
3. Els premis han de concedir-se, com a molt tard, durant el tercer curs acadèmic posterior al
curs acadèmic de la defensa de les tesis doctorals susceptibles de ser premiades.
4. La comissió del Consell de Govern amb competències sobre el doctorat ha de considerar les
propostes del premi extraordinari de cada programa de doctorat i, per delegació del Consell de
Govern, fer-ne l’aprovació definitiva.

