Reunió dels representants del col·lectiu de doctorands amb els
representants de la Generalitat de Catalunya i de les Universitats Públiques
de Catalunya
Dia: 28 d’octubre de 2010
Hora: 9.00h
Lloc: Comissionat per a Universitats i Recerca
Assistents:
Sra. Teresa Anguera, vicerectora de Política Docent i Científica de la UB
Sra. Elena Capel, representant de D-Recerca i del col·lectiu de doctorands
Sra. Montserrat Farell, vicerectora de Política Acadèmica de la UAB
Sra. Noelia Fernández, representant de D-Recerca i del col·lectiu de doctorands
Sra. Eva Inglés, cap de Relacions Institucionals del Comissionat per a Universitats i
Recerca
Sr. Andrés Martín, representant del col·lectiu de doctorands
Sra. Esther Morales, subdirectora general de Planificació Econòmica Universitària
Sra. Agnese Muñoz, representant del col·lectiu de doctorands
Sra. Anna Isabel Pérez, vicerectora de adjunta de Recerca de la UPC
Sr. Josep Ribas, director general d’Universitats
Desenvolupament de la reunió i acords:
Els representants dels doctorands presenten els objectius pels quals assisteixen a
aquesta reunió (annex 1).
Davant d’aquests punts els representants del Govern i de les Universitats
argumenten el següent:
1. Un cop feta la transformació dels estudis universitaris de grau i de màster a
l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), és criteri del Govern incidir en
diferents aspectes relacionats amb els estudis de doctorat.
2. Es constata que des de l’adaptació dels programes de doctorat a l’EEES (en
virtut del RD 1393/2007 modificat pel RD 861/2010) coexisteixen programes
de doctorat no adaptats, fins a la seva extinció, amb altres que les
universitats ja han anat adaptant progressivament a la nova estructura.
3. Aquesta dualitat de programes –adaptats i no adaptats- té un reflex també
en les diferències dels preus, que han anat recollint els diversos decrets
anuals del Govern que fixen els preus dels estudis universitaris, de manera
que coexisteixen dues estructures de preus diferents per als programes de
doctorat adaptats i no adaptats a l’EEES. L’objectiu del Govern i de les
universitats ha estat que els estudiants (de grau, màster i doctorat) no
paguin més en els mateixos estudis adaptats del que pagaven abans de
l’adaptació.
4. Amb aquest objectiu es manté el mateix preu per als doctorats iniciats en
l’estructura anterior (doctorats no adaptats a l’EEES) i s’adapten els preus
dels nous programes de doctorat (de la mateixa manera que s’ha fet en la
resta de cicles formatius universitaris) en un procés d’anivellament que situï
el preu a abonar pels estudiants en un percentatge del cost del servei similar
a la resta dels cicles formatius universitaris, amb el ben entès que la resta
es sufraga amb càrrec als recursos públics.
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5. Pel que fa al doctorat, aquest anivellament s’ha dut a terme enguany, un
cop els estudis anteriors conduents al doctorat (graus i màster) ja són
plenament adaptats a l’EEES. En aquest sentit es recorden els números que
ja es van lliurar als representants dels doctorands per correu electrònic
abans de la reunió (annex 2).
6. D’altra banda, l’adaptació d’un programa de doctorat a l’EEES comporta un
seguiment tutorial i una avaluació continuada més acurada de l’elaboració
de la tesi per part del director d’aquesta amb la participació de comissions
de seguiment de la Universitat. L’import que abona el doctorand, com a la
resta de cicles, sufraga només una part del cost que suposa el servei
universitari de formació investigadora. En aquest cost cal incloure la tutela
acadèmica del professor director, la comissió de seguiment, l’accés al fons
bibliogràfic -tant de la universitat com del Consorci de Biblioteques
Universitàries de Catalunya (CBUC1)-, la utilització i l’equipament dels
laboratoris i altres espais de recerca, el material fungible, la constitució del
tribunal de tesi, la disposició i us dels recursos necessaris per dur a terme la
recerca i la presentació de la tesi, etc. A més, la dedicació al seguiment
tutorial dels doctorands no suposa una càrrega addicional per als professors
directors de tesi, els quals contemplen aquesta tasca dins de la seva
dedicació docent i, per tant, està inclosa en la seva remuneració.
Després de diverses intervencions per totes les parts, els representants del Govern
i de les universitats prenen els següents compromisos:
1. Aplicar als doctorands que van iniciar un programa de doctorat no adaptat a
l’Espai Europeu d’Educació Superior, i que posteriorment s’han adaptat, la
taxa de matrícula establerta en el punt 3 de l’Annex 1 del Decret 98/2010,
de 20 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les
universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya
per al curs 2010-2011, per a matrícula de doctorat no adaptat a l’EEES;
independentment de si posteriorment el seu programa s’ha adaptat o no,
atesa la voluntat de què el preu complert del grau de doctor sigui similar,
independentment de la seva estructura.
2. Desglossar el preu de la matrícula de doctorat de manera que la lectura i
defensa de la tesi s’aboni en un únic pagament el curs acadèmic en què es
porti a terme aquest acte. Aquest desglós serà efectiu a partir del curs
2011-2012.
3. Establir els mètodes de seguiment necessaris, i correcció, si s’escau, per tal
que les universitats puguin vetllar pel compliment de la tasca tutorial, de
seguiment i d’avaluació continuada que han d’efectuar els directors de tesi i
les comissions de seguiment de les universitats.
4. Demanar a les universitats públiques catalanes que apliquin i comuniquin als
beneficiaris una ampliació dels terminis de matrícula de doctorat per al curs
2010-2011, així com un diferiment en el pagament de la mateixa per tal de
poder minorar l’impacte de l’augment de la matrícula en relació als salaris
percebuts pels doctorands.

1

El catàleg col·lectiu de les universitat de Catalunya està format per 3.328.118
publicacions i la Biblioteca Digital de Catalunya disposa de 12.000 revistes
electròniques, 22 bases de dades i 12.000 llibres electrònics.
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5. Estudiar la viabilitat jurídica de la petició dels doctorands relativa a derogar,
congelar o eximir el compliment del Decret 98/2010 en l’article 4.6 de
l’annex 1, i en el cas que sigui possible, traslladar a l’Hble. Sr. Josep Huguet,
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, aquesta petició.
6. Mantenir aquesta comissió de treball per abordar la qualitat i el
funcionament dels programes de doctorat a les universitats catalanes,
explorant totes les problemàtiques que s’hagin pogut detectar fins al
moment (algunes d’elles ja han estat exposades pels doctorands en el
decurs de la reunió) i aquelles que puguin aparèixer durant el procés
d’anàlisi de la situació.
Ens emplacem a una propera reunió la setmana vinent.
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ANNEX 1. Document dels representants dels doctorands
Com a representants del col·lectiu de doctorands de Catalunya exposem els
objectius pels quals hem sol·licitat aquesta reunió i quin són els punts claus que
volem tractar:
1. No acceptem el punt 4.6 de l’annex 1 del decret 98/2010 que estableix un
import de matrícula de doctorat de 400 (entès com a matrícula anual), ja
que no respecta els límits legals que estableix la Conferència General de
Política Universitària a la qual s'han d'emmarcar les comunitats autònomes
per fixar els preus públics per als estudis que condueixen a la obtenció d'un
títol universitari.
L'any passat dins la matrícula anual hi estava inclosa la tutela de tesi i tenia
un cost de 105,05 euros. Aquest proper any l'import pel mateix servei no es
pot veure augmentat més enllà dels límits establerts per la Conferència
General de Política Universitària (és a dir entre un 1,5% i un 5,5%).
No es poden englobar en la matrícula anual del doctorat els serveis de
tutela, defensa i avaluació, ja que no són serveis que es compleixin cada
any.
2. Demanem el retorn de l'import les matrícules cobrades segons l'aplicació
d'aquest decret.
3. Demanem l'ampliació dels terminis de matrícula de doctorat de totes les
universitats públiques catalanes.
4. Demanem que en futures fixacions de preus de matrícules, aquestes siguin
acceptades per una representació d'un 25% del col·lectiu de doctorands.
5. Exigim que com a resultat d'aquesta reunió es redacti un acords de
compromís firmat per tots els participants.
Com a suport a les nostres demandes aportem més de 4300 firmes que s'han
solidaritzat amb el col·lectiu de doctorands adherint-se al manifest del qual se us va
fer entrega. Les firmes són representatives del col·lectiu científic català, com per
exemple:
-

Investigadors Principals i Investigadors post-doc
Catedràtics i Professors d'Universitat
Doctorands
Gerents, coordinadors científics, Personal Administratiu i Tècnic de centres de
recerca

A més a més comptem amb el recolzament de Directors d'Instituts de Recerca i
Coordinadors de programes de doctorat mitjançant cartes firmades de
disconformitat I adhesió al manifest.
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ANNEX 2. Anàlisi comparatiu del cost que suposa per als estudiants fer un
doctorat no adaptat a l’EEES respecte a un doctorat adaptat
1. Doctorat NO adaptat a l’EEES
• 32 crèdits, dels quals 20 són de docència i 12 crèdits de recerca.
• Respecte als 20 crèdits de docència, els preus oscil·len segons el grau
d’experimentalitat:
9 Màxim grau d’experimentalitat: 138 euros per crèdit.
9 Mínim grau d’experimentalitat: 50 euros per crèdit.
• Respecte als 12 crèdits de docència, els preus oscil·len segons el grau
d’experimentalitat:
9 Màxim grau d’experimentalitat: 158 euros per crèdit.
9 Mínim grau d’experimentalitat: 69 euros per crèdit.
• Preu examen de suficiència i examen de tesis doctoral: 138 euros.
• Preu per als estudiants que han superat els crèdits i no han defensat la tesi
doctoral: 107 euros
Cost doctorat NO adaptat per a l’estudiant
Baix grau
d’experimentalitat
Preu Docència 20 crèdits
1.000 euros
Preu Recerca 12 crèdits
828 euros
2 anys realització Tesi (107€/any)
214 euros
Examen de suficiència
138 euros
Examen de tesi doctoral
138 euros
TOTAL
2.318 euros

Alt Grau
d’experimentalitat
2.760 euros
1.896 euros
214 euros
138 euros
138 euros
5.146 euros

2. Doctorat regulat segons el Pla adaptat a l’EEES
• Màster de 60 crèdits
• 3 anys d’el·laboració de Tesi Doctoral
• Quota 400 euros anuals
Cost doctorat adaptat per a l’estudiant
Baix grau
d’experimentalitat
Màster 60 crèdits
1.380 euros
3 anys realització Tesi
1.200 euros
Quota 400 euros anuals
TOTAL
2.580 euros

Alt Grau
d’experimentalitat
1.800 euros
1.200 euros
3.000 euros

3. Resultat comparativa

Baix grau
d’experimentalitat
Alt Grau
d’experimentalitat

Doctorat Pla NO
adaptat
2.318 euros

Doctorat Pla
adaptat
2.580 euros

Diferencial
Cost
+262 euros

5.146 euros

3.000 euros

-2.146 euros
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