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A.L. 293 tal-2017

ATT DWAR L-EDUKAZZJONI
(KAP. 327)

STATUT TAL-ISKOLA TAD-DOTTORAT

BIS-SAĦĦA tas-setgħat mogħtija lilu bl-artikoli 74(5) u 75(6) tal-Att dwar 
l-Edukazzjoni (Kap.327), il-Kanċillier tal-Università ta’ Malta ppromulga l-istatut li 
ġej magħmul mill-Kunsill tal-Università ta’ Malta bis-saħħa tas-setgħat mogħtija lilu 
bl-artikoli 72(h), 75(2) u 77(c) ta’ dak l-Att:

It-Titolu 

1. Dan l-istatut jista’ jissejjaħ l-Istatut tal-Iskola tad-Dottorat.

L-Applikabiltà

2. Dan l-istatut ikun applikabbli mil-1 ta’ Ottubru 2017 ’il quddiem.

L-Interpretazzjoni

3. F’dan l-Istatut, kemm-il darba r-rabta ta’ kliem ma teħtieġx xort’oħra:

“il-Bord” ifisser il-Bord tal-Iskola tad-Dottorat;

“l-Iskola” tfisser l-Iskola tad-Dottorat;

“FICS” tfisser il-Fakultajiet, l-Istituti, iċ-Ċentri u l-Iskejjel.

It-Twaqqif tal-Iskola

4. B’dan qed titwaqqaf l-Iskola tad-Dottorat fi ħdan l-Università ta’ Malta.

L-Għanijiet u l-funzjonijiet tal-Iskola

5. L-għan tak-Iskola hu li tipprovdi struttura ċentrali li tikkoordina u tagħti
sostenn lil riċerkaturi ta’ livell dottorali u lis-superviżuri tagħhom, u li tfittex l-ogħla 
mertu fl-aspetti kollha tal-edukazjzoni u tat-taħriġ għad-dottorat fl-Università ta’ 
Malta. 
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6. L-Iskola għandha dawn il-funzjonijiet:

(a) li torganizza dak l-aspetti tal-istudji li jwasslu għal dottorat u li jaqgħu fl-
ambitu tal-għanijiet tar-responsabilitajiet tagħha;   

(b) li tissorvelja l-kwalità tal-programmi li jwasslu għal dottorat;
(ċ) li tissottometti proposti lis-Senat dwar regolamenti u linji ta’ gwida għall-

aspetti ta’ organizzazzjoni tal-istudju li jwasslu għal dottorat;
(d) li tipprovdi sostenn tekniku u amministrattiv lill-FICS li huma responsabbli 

b’mod sħiħ jew parzjalment fit-tmexxija ta’ programm li jwasslu għal dottorat li jkunu 
bbażati fuq ir-riċerka;

(e) li tippjana korsijiet ta’ taħriġ fost il-fergħat ta’ tagħlim biex tgħolli l-kwalità 
tal-iżvilupp tal-karriera professjonali għar-riċerkaturi li qed jistudjaw għal dottorat;

(f) li tinkoraġġixi u tissorvelja l-provvediment ta’ opportunitajiet ta’ konferenzi u 
tuturi għal riċerkaturi li qed jagħmlu dottorat;

(g) li tinkoraġġixxi integrazzjoni akbar bejn ir-riċerkaturi u l-gradwati tad-
dottorat mal-istakeholders fil-komunità;

(h) li tkabbar il-viżibilita` tar-riċerka dottorali u li tippromovi t-tixrid sħiħ ta’ 
riċerka li twassal għal dottorat;

(i) li tissottmetti lis-Senat proposti dwar l-approvazzjoni ta’ regolamenti li 
jirregolaw il-programmi u rikonoxximenti dottorali straordinarji, inkluż ftehim 
cotutelle; u

(j) li tipparteċipa internazzjonalment f’fora relatati mal-edukazzjoni li twassal 
għal dottorat.

Is-Setgħat

7. L-Iskola titmexxa minn Bord li jkun magħmul kif ġej:

(i) Chairman: Ir-Rettur;
(ii) Viċi-Chairman: Id-Direttur tal-Iskola;
(iii) il-Pro-Rettur responsabbli għal academic affairs;
(iv) il-Pro-Rettur responsabbli għal research and knowledge transfer;
(v) ir-Reġistratur li jservi ukoll bħala s-Segretarju tal-Bord;
(vi) persuna ta’ fama li l-esperjenza tagħha f’dan il-qasam hi rilevanti għall-

Iskola u l-funzjonijiet tal-Iskola.  Din tkun rakkomandata mill-Bord u 
approvata mis-Senat;

(vii) mhux aktar minn żewġ rappreżentanti tal-istudenti li huma reġistrati għall-
programmi li jwasslu għal grad ta’ Duttur.

8. Il-membri kollha tal-Bord, għajr dawk li huma maħtura ex officio, il-persuna 
ta’ fama u ż-żewġ rappreżentanti tal-istudenti jinħatru għal perijodu ta’ sena, li jista’ 
jiġi mġedded sa erba’ snin.  Membru li jirtira hu eliġibbli li jerġa’ jinħatar għal term 
addizzjonali.
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9. Il-funzjonijiet tal-Bord ikunu dawn li ġejjin:

(a) li jmexxi l-affarjiet tal-Iskola, skont il-provvedimenti ta’ dan l-istatut u ta’ 
dawk ir-regolamenti, deċiżjonijiet jew direzzjonijiet, kif approvati mill-Kunsill u 
mis-Senat minn żmien għal żmien;

(b) li jifformula l-pjan strateġiku tal-Iskola, u li jfassal u jimplimenta sistemi ta’ 
quality assurance għall-istudji li jwasslu għal dottorat;

(c) li jiżgura li r-riċerkaturi għad-dottorat iżommu mal-prinċipji u l-kodiċi ta’ 
kondotta relatati mal-professjonaliżmu u integritàfir-riċerka mħaddna mill-Università;

(d) li jiżgura li s-superviżuri u l-istaff amministrattiv li huma responsabbli 
għar-riċerka li twassal għal dottorat, ikunu jafu sewwa l-politika, ir-regolamenti u 
l-proċeduri tal-Università u tal-Iskola; u

(e) li jimmonitorja u jassessja l-effikaċja tal-aspetti akkademiċi u amministrattiv 
tal-istudji li jwasslu għad-dottorat.

Il-Kumitat Akkademiku Dottorali u l-Kumitat għall-Iżvilupp Professjonali

10. (1) L-Iskola tkun tista’ twettaq il-funzjonijiet tagħha permezz ta’ kumitati 
maħtura mis-Senat bil-parir tal-Bord.

 (2)(a) Il-Kumitat Akkademiku Dottorali jkun magħmul kif ġej:

(i) Chairman: Il-Pro-Rettur responsabbli għal academic affairs;
(ii) Viċi-Chairman: Id-Direttur tal-Iskola;
(iii) il-Pro-Rettur responsabbli għal research and knowledge transfer;
(iv) tliet membri mill-istaff akkademiku maħtura mis-Senat;
(v) ir-Reġistratur li jservi ukoll bħala s-Segretarju;
(vi) id-Dekan tal-Fakultà jew id-Direttur tal-Istitut jew taċ-Ċentru jew 

tal-Iskola fuq bażi ad hoc.

(2)(b) Il-funzjonijiet tal-Kumitat Akkademiku Dottorali jinkludu:

(i) li jevalwa u jressaq għall-approvazzjoni tas-Senat programmi li 
jwasslu għal dottorat kif rakkomandat mill-bordijiet tal-FICS, 
inkluż applikazzjonijiet, talbiet għal trasferiment mill-M.Phil. għall-
Ph.D., li jinkludi l-kompożizzjoni ta’ bordijiet li huma assenjati li 
jassessjaw ix-xogħol sottomess u l-eżami tat-teżi;

(ii) li jevalwa u jippreżenta għall-approvazzjoni tas-Senat talbiet 
biex jirristrinġu formalment l-aċċess miftuħ għal teżijiet dottorali 
speċifiċi;

(iii) li jipparteċipa fil-proċess ta’ valutazzjoni tal-kwalità tal-programmi 
li jwasslu għal dottorat; u

(iv) li jmexxi materji akkademiċi oħra relatati mat-tqassim ta’ studji 
dottorali li mhumiex assenjati għal uffiċċji oħrajn.
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(3)(a) Il-Kumitat għall-Iżvilupp Professjonali jkun magħmul kif ġej:

(i) Chairman: Il-Pro-Rettur responsabbli għal research and knowledge 
transfer;

(ii) Viċi-Chairman: Id-Direttur tal-Iskola;
(iii) il-Pro-Rettur responsabbli għal academic affairs;
(iv) ir-Reġistratur li jservi ukoll bħala s-Segretarju;
(v) id-Direttur responsabbli għal  research support services;
(vi) id-Direttur responsabbli għal corporate research and knowledge 

transfer;
(vii) speċjalista fl-iżvilupp professjonali kontinwu maħtur mis-Senat;
(viii) mhux aktar minn żewġ rappreżentanti tal-istudenti reġistrati fi 

programme għal grad ta’ duttur.

(3)(b) Il-funzjonijiet tal-Kumitat għall-Iżvilupp Professjonali huma dawn li 
ġejjien:

(i) li jorganizza taħriġ għall-iżvilupp f’ħiliet ta’ riċerka cross-
disciplinary għall-riċerka dottorali u ħiliet oħra li jkabbru l-iżvlupp 
tal-karriera professjonali tal-gradwati dottorali;

(ii) li jorganizza taħriġ għas-superviżżjoni ta’ riċerka dottorali;
(iii) li jevalwa l-kwalità ta’ tagħlim f’attivitajiet ta’ taħriġ cross-

disciplinary;
(iv) li jinkoraġixxi u jiffaċilita l-parteċipazzjoni ta’ dawk involuti 

f’riċerka dottorali f’RDI ma’ organizzazzjonijiet adattati kemm 
pubbliċi u kemm privati;

(v) li jieħu in konsiderazzjoni l-politika tal-Universita` dwar għotijiet 
u boroż ta’ studju dottorali u jissuġerixxi strateġiji biex titjieb 
l-effiċjenza; u

(vi) li jmexxi materji oħra ta’ żvilupp professjonali relatati mal-istudji 
dottorali li mhumiex assenjati għall-uffiċċji oħrajn.

11. Il-membri kollha taż-żewġ Kumitati, għajr dawk li huma maħtura ex ufficio, 
u r-rappreżentanti tal-istudenti, jinħatru għal perjodu ta’ sena, li jista’ jiġi mġedded sa 
erba’ snin.  Membru li jirtira hu eliġibbli li erġa’ jinħatar għal term addizzjonali.

Netwerk taċ-Chairmen tal-Kumitat tad-Dottorat u l-istaff amministrattiv

12. In-netwerk jinkoraġixxi l-koordinazzjoni bejn l-FICS li huwa l-ewwel punt 
ta’ kuntatt għall-istudenti tal-Ph.D.  In-netwerk iservi bħala bord konsultattiv għaċ-
Chairmen tal-Kumitat tad-Dottorat u l-istaff amministrattiv tal-FICS.  Mill-anqas 
darba fis-sena, l-Iskola għandha ssejjaħ u torganizza laqgħa ta’ dan in-netwerk.
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Il-Ħatra tad-Direttur u l-istaff

 13. L-Iskola jkollha Direttur u staff kif ġej:

(a) id-Direttur tal-Iskola jinħatar skont il-proċedura għall-ħatra tad-Diretturi tal-
Istituti u taċ-Ċentri kif approvata mill-Kunsill tal-Università, għal perijodu ta’ sena, 
bil-possibilità li l-ħatra tiġġedded kull sena skont kriterji stabiliti ta’ ħiliet, il-ħtiġijiet 
tal-Iskola u tal-Università, għal perijodu totali li ma jeċċedix żewġ terms ta’erba’ (4) 
snin; u

(b) l-istaff tal-Iskola jinħatar mill-Università skont in-normi tas-soltu biex jgħinu 
lid-Direttur fit-tmexxija tal-kumitati permanenti tal-Iskola.

Id-Dmirijiet tad-Direttur

14. Id-dmirijiet tal-Viċi-Chairman/Direttur huma li:

(a) jippromovi l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-missjoni tal-Iskola, tal-
għanijiet, tal-pjan strateġiku u tal-funzjonijiet, billi jesegwixxi u jinforza l-osservanza 
tal-azzjonijiet approvati mill-Bord, u billi jmexxi l-infrastruttura meħtieġa mill-
Iskola;

(b) jammistra l-Iskola b’konsultazzjoni mal-membri tal-Bord; jimmonitorja 
u japprova talbiet għal  leave of absence  għall-membri tal-Iskola.  Id-Direttur hu 
mistenni li jżomm reġistru tal-leave kollu tal-membri tal-Iskola u jgħaddi, meta 
mitlub, din l-informazzjoni lid-Direttur tat-Tmexxija u l-Iżvilupp tar-Riżorżi Umani;

(ċ) jippromovi l-bżonnijiet akkademiċi u personali tal-istudenti u jipprovdi 
sapport f’każ li jiltaqgħu ma’ diffikultajiet matul l-istudji tagħhom għad-dottorat, 
relatati mal-attivitajiet tal-Iskola ;

(d) jinkoraġġixxi u jiffaċilita l-kooperazzjoni ma’ universitajiet u istituzzjonijiet 
oħra;

(e) jmexxi laqgħat tal-Bord fl-assenza u bil-permess taċ-Chairman;

(f) jiżgura u jiffaċilita l-iżvilupp u t-taħriġ tal-istaff akkademiku u dak mhux 
akkademiku;

(g) jipparteċipa fi kwalunkwe laqgħa tal-Università li hi marbuta mal-kariga 
tiegħu;

(h) jirrapreżenta l-Iskola f’funzjonijiet uffiċjali tal-Università;

(i) jikkompila u jissottometti rapport annwali lis-Segretarju tal-Università 
sal-aħħar ta’ Settembru ta’ kull sena akkademika. F’dan ir-rapport għandu jingħata 
tagħrif dwar l-attivitajiet li saru fl-Iskola fis-sena li tkun għaddiet u għandu jinkludi, 
fost l-oħrajn, informazzjoni li tista’ tintalab mis-Segretarju;
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(j) jikkompila u jissottometti lid-Direttur tal-Finanzi tal-Università mhux aktar 
tard mill-aħħar ta’ Mejju ta’ kull sena akkademika, l-estimi għall-baġitt finanzjarju 
għas-sena li jmiss, li jinkludi fejn jeħtieġ, il-ħtiġijiet dwar riżorżi umani għall-Iskola;

(k) jimmonitorja l-eżekuzzjoni tax-xogħol tal-istaff mhux akkademiku msieħeb 
mal-Iskola;

(l) jawtorizza lill-Iskola l-ksib ta’ apparat; jiżgura li r-riżorsi assenjati lill-
Iskola - jiġu utilizzati b’mod sħiħ u effiċjenti; u

(m) iwettaq dawk id-dmirijiet oħra li jistgħu jiġu assenjati lilu mill-Università 
minn żmien għal żmien.

15. Minbarra dan, id-Direttur:

(a) għandu jirrapporta direttament liċ-Chairman tal-Bord li jmexxi l-Iskola u 
għandu jikkollabora mal-uffiċjali amministrattivi anzjani kollha tal-Università;

(b) għandu jkun normalment Akkademiku Residenti impjegat mal-Università fuq 
bażi full-time matul iż-żmien li jokkupa l-ħatra ta’ Direttur;

(ċ) m’għandux jimpenja ruħu fi kwalunkwe attività barra mill-Università li tista’ 
tkun f’konflitt jew ittellfu mid-dmirijiet tiegħu fl-Università;

(d) hu mistenni li jkun preżenti fuq il-kampus jew kwalunkwe sît indikat mill-
Università ta’ Malta għallinqas fil-ħinijiet normali tal-uffiċċju mit-Tnejn sal-Ġimgħa 
matul is-sena skont l-esiġenzi tal-akkademiku u inkonformi mal-prattiċi u l-ħtiġijiet 
tal-Università u bid-dritt għall-leave normali u għall-festi pubbliċi kif provdut fil-
liġi; jekk in-nuqqas tiegħu hu meħtieġ u ġustifikat, hu għandu jiżgura li wieħed jista’ 
jikkuntattja miegħu immedjatament permezz tas-segretarjat tal-Iskola;

(e) m’għandux jgħaddi informazzjoni lil terzi persuni li mhumiex assoċjati mal-
Università ta’ Malta, dwar kwalunkwe xogħol jew data li jkollha x’taqsam ma’ 
xogħlijiet li qegħdin isiru fl-Università ta’ Malta mingħajr l-approvazzjoni minn 
qabel tal-Università ta’ Malta; kull xogħol li jkun qed isir fl-Iskola għandu jsir fid-
dawl tal-leġislazzjoni Maltija dwar il-ħarsien tad-data; u

(f) għandu jintrabat bl-istatuti, bir-regolamenti u bil-politika tal-Università ta’ 
Malta, li huma fis-seħħ jew li jsiru effettivi fi żmien il-ħatra tiegħu.

It-Teżorier

16. Id-Direttur tal-Finanzi tal-Università jkun t-Teżorier tal-Iskola.
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