
 

 

NORMATIVA ACADÈMICA DE  

L’INSTITUT DE LITÚRGIA AD INSTAR FACULTATIS 

 

Tercer cicle (Doctorat) 
 

Per a poder accedir al Tercer cicle d’estudis, l’alumne haurà d’haver obtingut una 

qualificació global mínima de Notable 8.5 en la «Llicenciatura en Litúrgia» (Màster) o 

en la llicencia amb què accedeix al cicle. En cas que la nota de tall estigui entre Notable 

7 i Notable 8.5, les autoritats acadèmiques de l'Institut exigiran una verificació acadèmica, 

a concretar en cada cas. Una de les formes de verificació acadèmica podrà ser que 

l’alumne doni una lliçó pública (Lectio coram) sobre un tema proposat per l'Institut, 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 ser professor de l'Institut. En casos especials, les autoritats acadèmiques podran acceptar 

un codirector que sigui un doctor d’una altra Facultat.  

 

El doctorand farà una primera Preinscripció de la tesi en la qual ha de constar el títol i 

una breu explicació del tema, la signatura del director i l’acceptació del vicepresident. Al 

cap d’un any, l’estudiant ha de fer la Inscripció de la tesi amb els requisits exigits per 

l'Institut. El dossier d’inscripció ha de ser acceptat pel director de la tesi, i aprovat pel 

President i el Vicepresident de l'Institut.  

 

Durant els dos anys, el doctorand ha de cursar i aprovar tres cursos (7,5 ECTS) i dos 

seminaris (10 ECTS), del bienni de llicenciatura, oferts per l'Institut i escollits d’acord 

amb el seu director. En tot cas, el President de l'ILF pot convalidar la tipologia dels cursos 

de doctorat i indicar-ne d'altres a l'alumne, fins i tot d'externs, perquè la pretensió és 

ajustar al màxim els cursos al perfil del doctorand i al tema de la seva tesi. Per altra banda, 

normalment aquests cursos poden esser realitzats telemàticament o per tutoria. 

 

Els cursos que habiliten per al doctorat són: 

 

Metodologia de la investigació litúrgica (3 ECTS) 

Pneumatologia litúrgica (3 ECTS) 

Iniciació a les fonts de la litúrgia romana (4 ECTS) 

La litúrgia en el pensament de Mons. Pere Tena (3 ECTS) 

Arqueologia cristiana en referència a la litúrgia (3 ECTS) 

Els llibres de l'actual forma extraordinària del ritu romà (3 ECTS) 

Principis de crítica textual aplicats a les fonts litúrgiques (3 ECTS) 

Les Instruccions d'aplicació de la reforma litúrgica del concili Vaticà II (3 ECTS) 

Basíliques i baptisteris segons les fonts litúrgiques i els testimonis arqueològics (3 

ECTS) 

Paleografia i diplomàtica en referència a les fonts litúrgiques (3 ECTS) 

Litúrgia i pietat popular (3 ECTS) 



Introducció a les fonts i a l'estructura ritual de la litúrgia hispànica, i a les litúrgies 

occidentals no romanes (3 ECTS) 

Fonts i interpretació de les anàfores orientals i occidentals (3 ECTS) 

Introducció a la constitució Sacrosanctum Concilium: sana tradició i legítim progrés" 

SC 23 (3 ECTS) 

Litúrgia i Bíblia: teologia de la Paraula de Déu (3 ECTS) 

 

Els alumnes de l’Institut de Litúrgia que cursin la totalitat del bienni de llicenciatura en 

el mateix Institut i els que hagin fet la llicenciatura al Pontifici Institut de Litúrgia de Sant 

Anselm, tenen convalidats els 17,5 ECTS dels cursos de Doctorat, mentre tinguit una nota 

mitjana de 8.5 a la llicenciatura. De tota manera, el President es reserva la potestat d'exigir 

cursos especials a aquests alumnes, segons el tema de la tesi o per altres motius. Així i 

tot, aquests alumnes han de pagar l'import complet dels dos cursos de doctorat. 

 

L’acceptació definitiva de la tesi, per tal que pugui passar a la defensa pública, correspon 

al President, 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 l'Institut. El tribunal de la defensa pública de la tesi, format 

pel director i dos lectors, serà presidit pel President o el Vicepresident, o per un delegat 

del President, que normalment no serà 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 establertes per l'Institut. 

 

Condicions per a l'admissió 
 

1. Els alumnes de l'Institut poden ser ordinaris, extraordinaris i oients: 

a) Són alumnes ordinaris els que, havent ingressat a l'Institut amb els requisits de 

titulació acadèmica inicial exigits, opten als graus acadèmics. 

b) Són alumnes extraordinaris els que, no havent complert inicialment els requisits 

de titulació acadèmica d'ingrés, poden fer-ho abans de finalitzar els estudis i, passant a la 

categoria d'alumne ordinari, poden optar als graus acadèmics. 

c) Un estudiant de l'AUSP només es pot inscriure com a ordinari en una sola 

Facultat o a l'Institut de Litúrgia ad instar Facultatis. 

d) L'Institut també pot admetre, com a alumnes oients i sense dret a optar a graus 

acadèmics, d'altres persones que no compleixin els requisits de titulació inicial exigits. 

2. Poden ser alumnes ordinaris del bienni de llicència els que estiguin en possessió del 

títol de Batxillerat en Sagrada Teologia o en Litúrgia. En el cas que, havent cursat el 

sexenni filosòfic-teològic en algun Seminari o centre d'estudis teològics acreditat, el 

candidat no estigui en possessió dels dits títols, per matricular-se com a alumne ordinari 

dels cursos de l'Institut de Litúrgia, haurà de cursar un Seminari de Síntesi teològica, amb 

el corresponent examen comprensiu final. L'Institut té el dret i el deure de comprovar si 

s'han cursat totes les disciplines considerades necessàries per l'Institut mateix (VG, Norm. 

Aplic., Art. 26,2). 

3. Els llicenciats en Sagrada Teologia poden ser admesos com a alumnes ordinaris per al 

Doctorat.  

4. Podran ser admesos com a alumnes extraordinaris els que no tinguin les condicions 

requerides per ser ordinaris, o no vulguin obtenir els graus acadèmics, després d'examinar 

el seu currículum d'estudis, segons el parer del President de l'Institut. Se'ls pot exigir un 

examen d'admissió.  



5. Per matricular-se per primera vegada a l'Institut, cal presentar a la Secretaria 

acadèmica:  

a) La sol·licitud d'ingrés, que es facilita a Secretaria.  

b) Tres fotografies mida passaport.  

c) Permís de l'autoritat eclesiàstica per a seminaristes, clergues i religiosos; per a 

la resta dels alumnes, un testimoni legítim de vita et moribus. 

d) Fotocòpia del document nacional d'identitat o del passaport.  

e) Alumnes ordinaris: certificats dels títols requerits (batxillerat en Sagrada 

Teologia o en Litúrgia, o bé del sexenni filosòfic-teològic).  

f) Alumnes extraordinaris: certificats dels estudis realitzats.  

g) Per als alumnes que han cursat els seus estudis en altres Facultats o Seminaris: 

certificat acreditatiu d'aquests estudis, on constin també les hores lectives o els crèdits.  

h) El títol i les qualificacions del Cicle d'Educació Secundària del país d'origen. 

i) El període per formalitzar la matrícula s'obrirà quinze dies abans de l'inici del 

curs. A partir del 16 d'octubre no s'admetran més matrícules, llevat que hi hagi una causa 

greu i amb especial permís del President de l'Institut.  

 

Horari de Secretaria: 

de dilluns a divendres, de 11:00 a 13:00 h. i de 17:00 a 19:00 h.  

 


