PREMI EXTRAORDINARI DE DOCTORAT
DEL PROGRAMA DE DOCTORAT EN TRADUCCIÓ I CIÈNCIES DEL LLENGUATGE
Segons l’article 22 de la Normativa Acadèmica dels Ensenyaments de Doctorat, la Comissió
Acadèmica de cada programa de doctorat podrà elevar propostes de Premi Extraordinari de
Doctorat al Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat. Es podrà sol·licitar l’atorgament d’un
premi extraordinari per cada deu tesis llegides dins el programa.
La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge
acorda el procediment i els criteris descrits a continuació per a l’elecció de les tesis que
proposarà per a premi extraordinari.
1. Convocatòria
La Comissió Acadèmica convocarà el Premi Extraordinari de Doctorat amb periodicitat anual, al
final de cada curs acadèmic, i sempre que es compti amb deu tesis llegides o un nombre
múltiple de deu. La convocatòria s’obre només als autors de tesis doctorals que hagin obtingut
la qualificació d’Excel·lent cum laude.
Els interessats a participar en la convocatòria han de presentar un informe d’elaboració pròpia
sobre el pes específic de l’aportació que fa la tesi i l’impacte que ha tingut en el camp; si la tesi
no està disponible al TDX, cal també una còpia electrònica de la tesi. El termini per a lliurar la
documentació és d’un mes des de la data de la convocatòria.
2. Comissió avaluadora
La Comissió Acadèmica nomenarà una comissió que avaluarà les tesis que s’hagin presentat al
Premi Extraordinari. Aquesta comissió avaluadora estarà formada per dos investigadors del
programa de doctorat i un membre de la Comissió Acadèmica que coordinarà la seva actuació.
Cap d’aquests tres membres no podrà haver estat (co-)director d’alguna de les tesis que opten
al Premi, ni haver format part de les seves comissions d’avaluació, ni pertànyer al mateix grup
de recerca que el(s) seu(s) director(s) sempre que això sigui possible. Es procurarà que en la
composició de la comissió hi hagi una representació equilibrada de les línies de recerca del
programa i no es descuidi el criteri de paritat de gènere.
En la reunió de la comissió avaluadora, els seus membres posaran en comú les respectives
avaluacions de les tesis candidates i miraran d’arribar a un consens. Si no s’arriba a un consens,
els membres de la comissió donaran una qualificació numèrica de 0 a 10 a cada tesi
presentada i proposaran la tesi o les tesis que hagi(n) obtingut la puntuació més alta. Els
criteris seran l’aportació al camp de coneixement i l’impacte (publicació en una editorial
prestigiosa, citacions, qualitat de les publicacions derivades); no es tindran en compte els
mèrits dels sol·licitants que no estiguin directament relacionats amb la seva tesi.
3. Proposta de premi(s) extraordinari(s)
Al final de cada curs acadèmic, es farà una convocatòria pública de premi extraordinari de tesi.
Una comissió avaluadora nomenada a tal efecte per la comissió acadèmica del programa de
doctorat proposarà l’atorgament d’un màxim d’un premi extraordinari per cada 10 tesis

defensades. La proposta es farà per mitjà d’un informe raonat i detallat sobre els mèrits de la
tesi o les tesis escollides. La Comissió Acadèmica, vista aquesta proposta i informe, elevarà la
proposta de concessió al Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat.
La resolució es farà pública un cop aprovat l’atorgament del(s) Premi(s) Extraordinari(s) de
Doctorat pel Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat.
Aprovat per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat
de Traducció i Ciències del Llenguatge el 23 de juliol del 2018.

