
 Tercer Cicle (Doctorat)

 Normes pràctiques del Tercer Cicle

Per a poder accedir al Tercer Cicle d’Estudis, l’alumne/a haurà d’haver obtingut una quali-
ficació global d’un mínim de Notable 8.5 en la «Llicenciatura en Teologia» (Màster). En cas 
que la nota de tall estigui entre Notable 7 i Notable 8.5, les Autoritats Acadèmiques de la 
Facultat exigiran una verificació acadèmica, a concretar en cada cas. Una de les formes de 
verificació acadèmica podrà ser que l’alumne/a doni una lliçó pública sobre un tema propo-
sat per la Facultat, elegit en un camp diferent del contingut de la Tesi Doctoral.

La durada del tercer cicle serà, almenys, de dos anys.
El doctorand elegirà el tema de la seva investigació d’acord amb el seu director de tesi, que 
ha de gaudir del grau de doctor i ha de ser un professor de la Facultat.

En casos especials, el Consell Permanent pot acceptar que el director sigui un doctor que 
ensenyi en una altra Facultat. El doctorand farà una primera Preinscripció de la tesi en 
la qual hi ha de constar el títol i una explicació curta del tema, la signatura del director i 
l’acceptació del vicedegà. Al cap d’un any, l’estudiant ha de fer la Inscripció de la tesi amb 
els requisits exigits per la Facultat. El dossier d’inscripció ha de ser acceptat pel director de 
la tesi i aprovat pel cap del Departament i pel vicedegà.

Durant els dos anys, el doctorand ha de cursar i aprovar tres cursos (7,5 ECTS) i dos semina-
ris (10 ECTS), de bienni de llicenciatura oferts per la Facultat i escollits d’acord amb el seu 
director. Els alumnes de l’Institut de Litúrgia que cursin la totalitat del bienni de llicenciatura 
en el mateix Institut, donada la càrrega lectiva, tindran validats els 17,5 ECTS dels cursos de 
Doctorat.

L’acceptació definitiva de la tesi, per tal que pugui passar a la defensa pública, correspon 
al degà, amb l’avaluació prèvia i secreta de dos lectors nomenats per ell mateix. L’alumne 
té dret a defensar la tesi passats tres mesos des que ha lliurat els exemplars necessaris a 
la Secretaria de la Facultat. El tribunal de la defensa pública de la Tesi, format pel director 
i dos lectors, serà presidit pel degà o el vicedegà, o per un delegat del degà, que no podrà 
ser el director de la Tesi.

La publicació total o parcial de la Tesi és exigida per a l’obtenció del títol de doctor. En la 
publicació, tant total com parcial, l’alumne seguirà les normes establer tes per la Facultat.


