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TÍTOL I. Dels doctorats honoris causa de la Universitat Oberta de 
Catalunya 

 

Article 1. Objecte 
El doctorat honoris causa és el màxim reconeixement que, amb caràcter extraordinari pot oferir la Universitat 
Oberta de Catalunya a persones rellevants en els àmbits científic, intel·lectual, cultural, artístic, tècnic o 
social i que en aquests respectius àmbits hagin demostrat valors en els que la UOC s’hi identifica. 
 

Article 2. Procediment 
La investidura dels doctor honoris causa es tramitarà a petició de qualsevol membre de la Comissió 
Estratègica i s’aprovarà pel Consell de Govern de la Universitat atenent a criteris de prudència i racionalitat 
acadèmica. 
 
La investidura del doctorat honoris causa es realitzarà en un acte acadèmic de la Universitat, el qual podrà 
ser presencial o virtual. 
 
L’acte es realitzarà amb la solemnitat necessària d’acord amb el protocol següent: primer el secretari 
general llegirà l’acord del Consell de Govern pel que es nomena al nou doctor honoris causa. A continuació 
el padrí farà la Laudatio. Tot seguit es prendrà el jurament al doctor honoris causa i el rector li imposarà els 
atributs.  
 
Finalment el doctor honoris causa impartirà la seva lliçó magistral. 
 

Article 3. Incompatibilitats 
Els candidats a doctor honoris causa no podran tenir el grau de doctor per la UOC. 
 

Article 4. Acreditació i registre 
El Rector expedirà un diploma d’honor que serà el document acreditatiu de la concessió del títol de Doctor 
“Honoris Causa.” La relació de doctors “Honoris Causa” de la UOC figurarà en un llibre registre. 
 

TÍTOL II. De la Medalla d'Honor de la Universitat Oberta de 
Catalunya 

Article 5. Objecte 
La Universitat Oberta de Catalunya té instituïda una Medalla d’Honor de la Universitat Oberta de Catalunya, 
com a distinció honorífica extraordinària per fer palès el seu reconeixement a persones pels serveis que han 
prestat a la Universitat. 
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Article 6. Requisits 
Podran ser distingides amb la Medalla d’Honor les persones físiques o jurídiques, nacionals o internacionals, 
que no formin part de la Universitat o que sí en formin en els col·lectius de docència, la recerca o la gestió. 
 

Article 7. La Medalla 
La Medalla tindrà la presentació i el disseny que en cada moment de determini la Universitat i anirà 
acompanyada d’un diploma acreditatiu. 

 

Article 8. Procediment 
La concessió de la Medalla l’efectuarà el rector o rectora en un acte solemne previ acord del Consell de 
Govern a proposta del rector o rectora, els vicerectors o vicerectores, el secretari general o la secretària 
general, el gerent o la gerent, els directors o directores d’estudis i els directors o directores dels centres de 
recerca. 
 

Article 9. Ús de la Medalla 
Des de la concessió la persona distingida amb la Medalla d’Honor, la persona podrà fer us de la mateixa 
d’acord amb els usos protocol·laris que siguin d’aplicació. 
 

TÍTOL III. De la Insígnia de la Universitat Oberta de Catalunya 

Article 10. Objecte 
La Universitat Oberta de Catalunya té instituïda una Insígnia, com a distinció honorífica ordinària per fer 
constar el seu reconeixement a persones pels serveis que han prestat a la Universitat. 
 

Article 11. Requisits 
Podran ser distingides amb la Insígnia de la UOC les persones físiques que formin part de la Universitat en 
qualsevol dels col·lectius de docència, la recerca o la gestió. 
 

Article 12. La Insígnia 
La Insígnia tindrà la presentació i el disseny que en cada moment determini la universitat i anirà 
acompanyada d’un diploma acreditatiu. 
 

Article 13. Procediment 
La concessió de la Insígnia l’efectuarà el rector o rectora en un acte solemne previ acord del Consell de 
Govern a proposta del rector o rectora, els vicerectors o vicerectores, el secretari general o la secretària 
general, el gerent o la gerent, els directors o directores d’estudis i els directors o directores dels centres de 
recerca. 
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Article 14. Ús de la Insígnia 
Des de la concessió la persona distingida amb la Insígnia podrà fer us de la mateixa d’acord amb els usos 
protocol·laris que siguin d’aplicació. 
 

TÍTOL IV. Del protector de la Universitat Oberta de Catalunya 

Article 15. Objecte 
Podran ser distingits com protectors de la Universitat Oberta de Catalunya les persones i entitats que de 
forma desinteressada hagin donat béns de gran valor científic, cultural, patrimonial o econòmic a la 
Universitat Oberta de Catalunya. 
 

Article 16. Concessió 
La concessió de la distinció de protector de la Universitat Oberta de Catalunya correspon al rector o rectora, 
qui el concedirà a favor de les persones físiques o jurídiques que en reuneixin els requisits, previ informe del 
Consell de Govern. La concessió de la distinció requerirà sempre una memòria justificativa. 
 

Article 17. Efectes 
Com a reconeixement als protectors de la Universitat Oberta de Catalunya, aquests gaudiran dels honors i 
beneficis següents: 
 
- Assistència a tots els actes acadèmics que realitzi la Universitat Oberta de Catalunya, en lloc reservat i 

preferent, durant el període del seu protectorat. 
- Inserció dels seus noms als espais físics o virtuals, amb indicació del període del seu mecenatge. 
- Utilització en la seva documentació de la marca de la Universitat Oberta de Catalunya, amb la referència 

a la condició de “Mecenes” d'aquesta Universitat. 

 

Article 18. Acreditació  
La condició de protector de la Universitat Oberta de Catalunya s'acreditarà mitjançant diploma expedit pel 
rector o rectora. Els Diplomes acreditatius de la condició de protector s'inscriuran en un llibre registre. 

 

Disposició final 

Aquesta normativa entrarà en vigor l'endemà de ser aprovada i començarà a aplicar-se en el curs 
2013/2014. 


