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ACORD DE COL•LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I 
L'ÉCOLE NATIONALE D'INGÉNIEURS DE MONASTIR EN L'ÁMBIT DELS 

ESTUDIS DE DOCTORAT PER ATORGAR UN DOCTORAT PER CADA 
UNIVERSITAT 

PARTS 

D'una part, el Dr. Francesc Xavier Grau Vidal, rector de la Universitat Rovira i Virgili 
(en endavant, URV), en virtut del Decret 65/2010, de 18 de maig (DOGC 5634, de 21 
de maig de 2010), que representa aquesta institució en virtut de les competéncies 
establertes en l'article 66 de l'Estatut de la URV, aprovat pel Decret 202/2003, de 26 
d'agost (DOGC núm. 3963, de 8 de setembre de 2003) i modificat amb l'Acord 
GOV/23/2012, de 27 de març de 2012 (DOGC 6100, de 2 d'abril de 2012). La URV té 
la seu a Tarragona, al carrer de l'Escorxador, s/n, codi postal 43003, i el número 
d'identificació fiscal és Q-9350003-A. 

I d'una altra, el Sr. Abdelmajid Ben Amara, director de l'École Nationale d'Ingénieurs 
de Monastir (en endavant, ENIM), que representa aquesta institució. L'adrew de 
l'École Nationale d'Ingénieurs de Monastir és Rue lbn El Jazzar, Monastir, 5000, i el 
seu número d'identificació fiscal és 343865Z1NN/000. 

Per la URV: 

Tenint en compte el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial 
decret 861/2010, de 2 de juliol, que estableix la regulació dels ensenyaments 
universitaris oficials. 
Tenint en compte el Reial decret 1002/2010, de 5 d'agost, en relació amb l'emissió 
dels certificats oficials de grau de la universitat. 
Tenint en compte el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, que regula els cursos 
oficials de doctorat. 
Tenint en compte el Reglament de registre académic i doctorat de la URV. 

Per l'ENIM: 

Tenint en compte el Decret 2013-47, de 4 de gener 2013, que estableix el marc 
general del pla d'estudis i les condicions per obtenir el diploma nacional de recerca 
doctoral. 

Tenint en compte el conveni marc signat el 25 d'octubre de 2013 entre la URV i 
l'ENIM, 



ANTECEDENTS 

I. Ambdues institucions coincidim en la importáncia de la cooperació com a mitjá per 
aconseguir una millor qualitat en l'educació i la recerca. 

II. Per tal d'aconseguir més eficácia i eficiéncia en els respectius ámbits científics, 
ambdues institucions volem dur a terme iniciatives de recerca en col.laboració. 

III.Ambdues institucions hem decidit posar en marxa un programa d'intercanvi per a 
investigadors, professors i estudiants que els permeti obtenir un títol de doctorat de 
cada universitat. 

IV. Ambdues institucions acordem establir un pla d'acció per cobrir les accions 
posteriors que es duran a terme. 

És per aix5 que les institucions signants acordem les següents: 

CLÁUSULES 

1. Objectiu 
L'objectiu d'aquest acord és establir un marc de col.laboració entre la URV i l'ENIM 
per a la cotutela de tesis doctorals que donará lloc a una doble titulació, és a dir, un 
títol de doctorat de cada universitat. 

2. Registre i execució de la tesi 
2.1. Les condicions per al registre i la defensa de la tesi doctoral, en el marc de l'acord 
de cotutela, segueixen la normativa aplicable a cada universitat respecte als estudis de 
doctorat, sense perjudici de les disposicions següents: 

2.2. Per accedir als estudis de doctorat o al programa de doctorat, el candidat ha de 
complir els requisits que cada universitat estableix per redactar la tesi doctoral, d'acord 
amb la legislació vigent. 

2.2.1. La normativa aplicable a la URV. Els estudiants de la URV han de complir 
els requisits académics per a l'accés i l'admissió que s'estipula en el programa 
de doctorat. 

2.2.2. La normativa aplicable a l'ENIM. Els estudiants de l'ENIM han de complir 
els requisits académics per a l'accés i l'admissió que s'estipula en el programa 
de doctorat. 

2.3. Els estudiants dels estudis de doctorat cotutelats i dels programes de doctorat han 
d'elaborar les tesis doctorals sota el control i la responsabilitat d'un director de tesi en 
cadascuna de les dues universitats. 



2.4. Els directors de tesi es comprometen plenament a supervisar l'estudiant de 
doctorat. 

2.5. Les competéncies atorgades al director de tesi, d'acord amb les normes que 
s'apliquen en les dues universitats, les han d'exercir conjuntament els dos supervisors. 

2.6. El període de preparació de la tesi doctoral no pot ser superior a tres anys des de 
la data en qué se signi l'annex de l'acord, i s'ha de dividir en períodes alterns de cada 
universitat. El període mínim que un estudiant pot passar en una de les dues 
institucions és de nou mesos, i pot ser un sol període o es pot dividir en diversos 
períodes més curts. El temps restant s'ha de passar a l'altra universitat, d'acord amb les 
especificacions de l'annex d'aquest acord. El període de preparació de la tesi doctoral 
només es pot prorrogar a proposta dels directors de tesi i amb l'aprovació de la URV i 
de l'ENIM. 

2.7 Els doctorands paguen per la seva formació a les dues universitats. Quan la URV 
sigui la universitat d'acollida, els estudiants seleccionats a través de la convocatória 
pública realitzada per la universitat d'origen rebran un ajut per un import equivalent al 
valor de la tutela académica El nombre d'ajuts que s'atorguen ha de ser equivalent al 
nombre d'estudiants URV subjectes a l'intercanvi acordat entre totes dues universitats. 

2.8. L'autoria i titularitat dels drets d'explotació que es puguin generar de la tesi 
doctoral es regeixen per la legislació sobre propietat intel•lectual de cada país i d'acord 
amb els estatuts de les universitats signants. 

2.9. L'estudiant ha de mantenir absoluta confidencialitat sobre totes les dades, 
resultats, activitats, negocis o interessos, independentment de si estan relacionats amb 
la URV o amb l'ENIM, dels quals pot disposar durant l'execució de les tasques de 
recerca experimental, deixant de banda si són part del seu treball específic. L'estudiant 
ha de mantenir aquesta confidencialitat per un període de 5 (cinc) anys, un cop la 
col•laboració hagi finalitzat, o bé fins que una part independent que no estigui subjecta 
a cap obligació de confidencialitat faci pública aquesta informació. 

3. Mobilitat 
3.1. Durant cada any académic, les dues universitats hem d'acceptar un máxim de dos 
estudiants de mobilitat de doctorat cotutelat. Ambdues institucions ens comprometem 
a intentar assegurar que hi hagi la mateixa mobilitat d'estudiants d'una universitat a 
l'altra. Dos mesos abans de l'inici de la mobilitat, cada institució ha d'informar l'altra 
dels noms dels estudiants que participen en l'intercanvi, la durada de la seva estada i 
les activitats que han programat. 

3.2. Ambdues institucions ens comprometem a acceptar la mobilitat del personal 
docent i , si escau, del personal administratiu i técnic que participa en el programa de 
doctorat, fins a un máxim de dos professionals l'any. El personal subjecte a aquest 
acord ha de continuar complint les condicions contractuals de la seva universitat i 
rebent els beneficis contractuals del seu país d'origen. S'ha de fer tot el possible per 
garantir un equilibri entre les institucions. 



3.3. La institució d'acollida ha de proporcionar la informació necessária sobre 
l'allotjament dels estudiants, el personal docent i el personal técnic que participa en el 
programa d'intercanvi. Els participants en el programa han de pagar el seu allotjament 
i altres despeses, Ilevat que disposin de finanament alternatiu per a aquest fi. 

3.4. Durant les estades en les dues universitats, els estudiants, el personal docent i el 
personal técnic són responsables de la seva cobertura de salut i han de presentar-ne 
una prova subscrivint una pólissa d'assegurana o presentant un document equivalent. 
Si aquesta assegurana no cobreix l'atenció sanitária en un país estranger, han de 
contractar una pólissa d'assegurana que ho faci. 

3.5. Els estudiants de doctorat cotutelats també han de tenir una assegurana de 
responsabilitat civil. 

3.6. A la institució d'acollida, els estudiants, el personal docent i el personal técnic 
tenen accés a les biblioteques, laboratoris i altres serveis que estiguin disponibles, en 
les mateixes condicions que les dels estudiants propis de la institució d'acollida. De la 
mateixa manera, els estudiants, el personal docent i el personal técnic han d'acceptar 
les normes i reglaments interns de la institució d'acollida. 

3.7. Ambdues institucions hem d'ajudar en la mesura que sigui possible a la integració 
dels estudiants visitants. 

4. Tribunal 
4.1. El tribunal per a la defensa de la tesi doctoral ha de ser nomenat després que la 
tesi s'hagi dipositat. Ha d'estar compost per membres que hágim acordat les 
universitats signants d'aquest acord, nomenats formalment per totes dues universitats. 

El tribunal ha d'estar format d'una de les dues maneres següents: 

a) En cas defensa de tesi a la URV. Tres membres, dels quals com a máxim un pot 
provenir de cada universitat; un dels membres ha de ser extern a les dues universitats. 
Els directors de tesi no poden formar part del tribunal. El tribunal ha de tenir també tres 
membres suplents. Si els membres suplents han d'actuar, s'han de mantenir les 
mateixes proporcions. 

b) En cas defensa de tesi a l'ENIM. Sis membres, com a máxim, sobre la base d'una 
proporció igual de membres de cada institució; s'hi han d'incloure els dos directors de 
tesi. 

En avaluar la tesi, el tribunal ha de seguir les normes de la universitat en qué es 
defensa la tesi. 

4.2. Si les Ilengües oficials de les dues universitats són diferents, la tesi doctoral s'ha 
d'escriure en anglés i s'ha de complementar amb resums escrits en francés i espanyol. 



5. Defensa 
5.1. La tesi doctoral s'ha de presentar en les dues universitats, peró només s'ha de 
defensar en una. 

5.2. La taxa de defensa de la tesi s'ha de pagar en les dues universitats. 

5.3. La tesi cotutelada s'ha de defensar en una de les llengües acceptades per la 
universitat on tingui lloc la defensa. Una part de la defensa oral s'ha de dur a terme en 
la llengua oficial (o llengües oficials) de l'altra universitat. 

6. Títol de doctor 
6.1. Després de la defensa de la tesi doctoral, cada universitat es compromet a expedir 
el títol de doctorat corresponent, sempre que s'hagin pagat els drets d'expedició. 

7. Mecanismes de qualitat 
7.1. S'han d'establir sistemes de garantia de qualitat en les dues universitats. 

7.2. A cada universitat, el director de la tesi és responsable de supervisar-la, i n'ha 
d'emetre un informe anual i un informe general un cop s'hagi completat. 

8. Altres 
8.1. Les condicions administratives específiques figuren en els annexos d'aquest acord 
i s'han registrat a la unitat administrativa corresponent. 

8.2. En la mesura que sigui possible, les dues parts hem de proporcionar els mitjans 
necessaris per a l'execució correcta i completa d'aquest acord. 

9. Promoció del programa 
Ambdues parts som responsables de la promoció del programa. Cada institució 
membre es compromet a fer ús del seu logotip i del seu nom en el material i la 
documentació destinats a la promoció del programa. 

10. Durada 
Aquest acord té una durada de quatre anys i es prorroga automáticament cada any, 
Ilevat que alguna de les parts estipuli el contrari. 

11. Resolució de conflictes 
Els signants hem de resoldre qualsevol dubte o problema pel que fa a aquest acord 
mitjanant la negociació i l'acord comú. En cas que no puguem arribar a un acord 
comú, hem de resoldre les diferéncies pel que fa a la interpretació o compliment 
d'aquest acord per altres mitjans que hem de determinar de comú acord. 

12. Protecció de dades 
La confidencialitat de les dades i l'ús d'informació estan coberts per la legislació 
referent a la protecció de dades personals. Ambdues parts ens comprometem a 
respectar-la en tots els assumptes en qué aquesta legislació és aplicable a la informació 
que és objecte d'aquest acord. 



Monastir, 

El director de 
l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Monastir 

Tarragona, 

El rector de la 
Universitat Rovira i Virgili 

NIVERSTAT 

RGILI 

I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest acord, els representants de la 
URV i de l'ENIM signem dos originals de l'acord en catalá i en anglés, respectivament 
(en cas de dubte, preval la versió en anglés), en el lloc i la data que s'indiquen a 
continuació. 



ANNEX AL CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I 
VIRGILI I L'ÉCOLE NATIONALE D'INGÉNIEURS DE MONASTIR EN L'ÁMBIT DEL 
DOCTORAT PER A L'OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE DOCTOR PERCADA 
U NIVERSITAT 

En el marc de l'acord de cooperació entre la Universitat Rovira i Virgili (en endavant, 
URV) i l'École Nationale d'Ingénieurs de Monastir (en endavant, ENIM). 

Inscripció 
1. El Sr. / La Sra. [...] proposa la realització d'una tesi doctoral sobre [...], la qual será 
dirigida conjuntament pel Dr. / per la Dra. [...], de la URV, i el Dr. / la Dra. [...], de 
l'ENIM. 

2.1. Quant a la URV, el Sr. / la Sra. [...] ha de ser inscrit/da en el programa de doctorat 
de [...]. 

2.2. Quant a l'ENIM, el Sr. / la Sra. [...] s'ha d'inscriure en el programa de doctorat de 
E. .1 

2.3 
CAS 1 
El Sr. / La Sra. [...] ha de pagar la matrícula (tutela) i les taxes de matriculació a la 
URV, així com fer la inscripció de la tesi doctoral a la URV, i será exonerat/da del 
pagament de [...] a l'ENIM. 

CAS 2 
El Sr. / La Sra. [...] ha de pagar [...] a l'ENIM i a la URV, així com les taxes 
d'inscripció. Com que la URV és la universitat d'acollida, aquesta II atorgará un ajut 
per un import equivalent al valor de la tutela académica. 

3. El Sr. / La Sra. [...] ha d'efectuar la seva recerca en períodes alternatius a la URV i a 
l'ENIM. 

4. Les diferents estades del doctorand o doctoranda a les universitats participants en 
aquesta cotutela es distribueixen d'acord amb el calendari següent: 

CAS 1 
4.1. Quant a la URV, els cursos académics [...], fins a la finalització del doctorat, a 
exclusió del temps passat a l'ENIM, com s'indica al punt 4.2. 

4.2. Quant a l'ENIM, almenys nou mesos, distribuTts d'acord amb les necessitats de 
recerca del doctorand o doctoranda en els cursos académics [...], [...] i següents, fins a 
la finalització del doctorat. 

CAS 2 



4.1. Quant a l'ENIM, fins a la finalització del doctorat, a exclusió del temps passat en 
la URV, com s'indica al punt 4.2. 

4.2. Quant a la URV, almenys nou mesos, distribufts d'acord amb les necessitats de 
recerca del doctorand o doctoranda en els cursos académics E...], E...] i següents, fins a 
la finalització del doctorat. 

5. La tesi doctoral s'ha de redactar en E...] i el resum, en [...]. 

Tribunal 
6. D'acord amb el que estableix la cláusula 4 del conveni de col.laboració entre les 
dues universitats, el tribunal de defensa de la tesi ha d'estar compost per E...] membres. 
Al tribunal també s'han d'incloure E...] membres com a suplents. 

Defensa 
7. La tesi doctoral s'ha de dipositar a les dues universitats. Així mateix, les taxes 
d'examen de la tesi s'han d'abonar en totes dues universitats. No obstant aixó, hi ha 
d'haver un acte únic de defensa de la tesi davant el tribunal d'avaluació, que s'ha de 
dur a terme en una de les dues universitats. 

Títol de doctor o doctora 
8. Un cop superat l'examen final, cadascuna de les universitats ha de Iliurar un 
diploma que confirmi la concessió del títol de doctor o doctora, emés segons els 
reglaments específics de cadascuna de les institucions que signem aquest acord. 

Miscel.lánia 
9. D'acord amb el que estableix la cláusula 3.4 del conveni de col•laboració entre les 
dues universitats, els doctorands acrediten ser beneficiaris del sistema assistencial 
sanitari garantit per la pólissa d'assegurana o document equivalent. 

10. Aquest annex reconeix la validesa de la tesi doctoral duta a terme en compliment 
de les disposicions exposades al conveni de col•laboració entre la URV i l'ENIM. 

11. Per a les qüestions relacionades amb la gestió administrativa d'aquest conveni i el 
seu annex, cal dirigir-se a: 

11.1. Pel que fa a la URV: 
Escola de Postgrau i Doctorat 
Campus Sescelades. Carretera de Valls, s/n 
43007 Tarragona 
(escoladoctorat@urv.cat)  

11.2. Pel que fa a la l'ENIM: 
École Nationale d'Ingénieurs de Monastir 
École Doctorale Sciences et Thechniques d'Ingénieurs 
Rue lbn El Jazzar - Monastir - 5000 
(edsti.en i m@gmai I .com) 



I, en prova de conformitat, els representants de la URV i de l'ENIM respectivament 
signem aquest annex per duplicat, en catalá i en anglés (en cas de dubte, la versió 
válida és l'anglesa), en el lloc i la data indicats més avall. 

Tarragona, 	de 	 de 20... 

Monastir, . de 	 de 20... 

[signatura] 

Doctorand/a 

[signatura] 
Dr./Dra. 	  
Director de tesi de la URV 

[signatura] 
Dr./Dra. 	 
Coordinador/a del programa de doctorat de la URV 

[signatural 
Dr./Dra. 	 
Director/a de l'Escola de Postgrau i Doctorat de la URV 

[signatura] 
Dr./Dra. 	  
Director/a de tesi de l'ENIM 

[signatura] 
Dr./Dra. 	  
Coordinador/a del programa de doctorat de l'ENIM 
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