Premi Extraordinari de Doctorat
Departament de Comunicació
Acord de la Comissió del Programa Oficial de Postgrau de 25 de març del 2010,
aprovat per la Comissió de Postgrau i Doctorat de 22 d’abril del 2010, modificat
per la Comissió Acadèmica de Doctorat de 13 de juny del 2017 i aprovat per
acord del Comitè de l’Escola de Doctorat de 23 de gener de 2020..

La Normativa dels estudis de doctorat de la UPF determina que les unitats
acadèmiques dels programes de doctorat puguin sol·licitar a la Universitat
la concessió d’un premi extraordinari de doctorat.
Aquest document descriu el procediment que regula l’elecció de les tesis per a
les quals el Departament de Comunicació sol·licita el premi extraordinari.

1. Convocatòria
La Comissió Acadèmica del programa de doctorat convocarà el Premi
Extraordinari de Doctorat entre el grup de deu tesis que correspongui d’acord
amb la Normativa dels estudis de doctorat de la UPF.
La convocatòria es posarà en marxa divuit mesos després de la defensa i
aprovació de la tesi que fa la número deu, per tal que, en aquest període, hi
hagi temps per comprovar quin impacte tenen els treballs en el seu camp
d’estudi i a quines publicacions acadèmiques i científiques donen lloc fins als
divuit mesos següents a la lectura de la tesi o des de la seva inscripció al
programa de doctorat.
La Comissió Acadèmica del programa de doctorat obrirà un termini d’un mes
per presentar candidats entre les deu tesis que poden optar al premi. La
convocatòria s’obre només als autors de les tesis d’aquest grup que hagin
obtingut un excel·lent cum laude.
La Comissió Acadèmica del programa de doctorat notificarà als candidats que
es puguin presentar a la convocatòria la seva condició, i els recordarà la
documentació que han de presentar:
a) Sol·licitud per concórrer a la concessió del premi extraordinari.
b) Informe breu sobre les principals aportacions de la tesi i l’impacte que
ha tingut en el seu camp.
c) Currículum vitae

2. Selecció del candidat
La Comissió Acadèmica del programa de doctorat designarà una comissió ad hoc
per a cada convocatòria de Premi Extraordinari de Doctorat. Aquesta
comissió estarà formada per tres doctors de l’àmbit de la comunicació, que no
siguin del Departament de Comunicació de la UPF, amb experiència
investigadora acreditada, preferentment segons els requisits establerts pels
directors de tesis a l’article 2.2 de la Normativa acadèmica de dipòsit i
autorització de defensa de tesi del Departament de Comunicació, amb
independència de la universitat, el centre o la institució on prestin serveis.
Aquests doctors no poden ser directors de les tesis implicades ni estar
subjectes als motius d’abstenció previstos en l’àmbit de la funció pública. En
la tria de persones que han de formar el jurat s’ha de tendir a una
representació de diverses àrees disciplinàries del Departament i a l’equilibri
de gènere. Per això es designarà un president o presidenta, un vocal i un
secretari o secretària. La participació en aquesta comissió serà remunerada.
La Comissió Acadèmica del programa de doctorat fixarà la remuneració, d’acord
amb les disponibilitats pressupostàries del Departament.

3. Resolució i lliurament del premi
Per fer l’avaluació, la Comissió disposarà de la tesi doctoral i de l’informe
breu sobre les principals aportacions de la tesi i l’impacte que ha tingut en el
seu camp.
La Comissió per a la Concessió de Premis Extraordinaris de Doctorat proposarà
el guanyador. La resolució es prendrà per votació en un termini màxim de tres
mesos a partir del tancament del període de presentació de candidatures.
L’acta de la resolució ha d’anar acompanyada d’un informe motivat.
Els criteris que s’han de tenir en compte en aquest informe són: l’excel·lència,
les aportacions al camp d’estudi, l’impacte social i el reconeixement de
l’impacte acadèmic i científic de les tesis presentades.
Un cop rebuda la proposta de la comissió s'elevarà, a través de la Comissió
Acadèmica del Programa de doctorat, al Comitè de Direcció de l'Escola de
Doctorat.

