
 
Normativa de funcionament de les Sales de Doctorands i Professors Visitants 
  
L’objectiu d’aquest document és el de regular els usos dels espais que l’EPSEM 
habilita per a acollir estudiants de doctorat i professors visitants a l’hora que n’estableix 
unes prioritats sobre els potencials usuaris.  
 
La finalitat dels usuaris d’aquests espais és portar a terme activitats de recerca. Totes 
les peticions de l’ús d’aquests espais han de provenir del professorat de l’Escola i es 
presentaran per escrit al Sotsdirector de Recerca de l’EPSEM (o a la persona a qui el 
Director de l’EPSEM delegui).  
 
La primera prioritat són els estudiants de doctorat amb director/a de l’EPSEM i amb 
vinculació contractual amb la UPC per a realitzar estudis de doctorat. El director/a de 
tesi serà qui sol·licitarà l’ús de la Sala pel seu estudiant de doctorat. La petició de la 
sala es farà per cursos acadèmics, amb el benentès que a 31 d’agost de cada any 
finalitza el període d’ús de l’espai. Si s’escau, es pot tornar a renovar la sol·licitud, 
prèvia petició per part del director/a de tesi, pel proper curs acadèmic.  
 
La segona prioritat són els professors investigadors, que visitin la nostra Escola amb 
finalitat de recerca i treballant amb col·laboració amb algun professor/a de l’Escola. La 
petició d’ús de la Sala serà a càrrec del professor/a de l’EPSEM. Si l’estada es 
perllonga més enllà del 31 d’agost, caldrà formular de nou la petició.  
 
La tercera prioritat són estudiants de màster i/o doctorat amb director a l’EPSEM però 
sense vinculació contractual amb la UPC. El director/a de màster/tesi serà qui 
sol·licitarà l’ús dels espais pel seu estudiant. La petició de la sala es farà també per 
cursos acadèmics, sota les condicions descrites a la primera prioritat. 
  
La direcció de l’EPSEM garantirà que les dues primeres prioritats estiguin cobertes, 
habilitant els espais suficients per a encabir-les. En cas de que els espais habilitats 
actualment no estiguin ocupats en la seva totalitat, s’atendran les peticions 
d’estudiants de tercera prioritat per estricte ordre de rebuda de la sol·licitud per part del 
Sotsdirector de Recerca o la persona en qui delegui el Director de l’EPSEM. 
 

 
 

Manresa, 21 d’abril de 2016 
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Texto escrito a máquina
Esmena de la Comissió Permanent: es demana afegir a la tercera prioritat la figura del col·laboradoren projectes de recerca de l'EPSEM, malgrat no sigui estudiant de Màster o Doctorat. 
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(document aprovat per la Comissió Permanent 6/2016 celebrada el 29 de Juny de 2016)




