INICI

DIPÒSIT TESI DOCTORAL

Has decidit dipositar, consulta www.uab.cat
apartat Doctorat/ Dipòsit de la tesi

Presentaràs
tesi p
per
compendi de
publicacions?
NO
Tens
cita
prèvia?
SI

Sol∙licita‐ho al Departament amb 15 dies
d’antel∙lació
d’
t l l ió all Di
Dipòsit,
ò it consulta
lt mat.uab.cat
t b t
apartat Doctorat/ Compendi Publicacions

SI

NO

Demana cita prèvia a www.uab.cat apartat
Doctorat/ Dipòsit de la tesi

Fes arribar al Departament el títol de la teva
tesi per a poder facilitar‐te les portades per
l’enquadernació

coord.doctorat.matematiques@uab.cat

Emplena el full del dipòsit per triplicat i la proposta de
tribunal i fes‐ho arribar al Departament, junt amb una
còpia enquadernada, amb 3 dies d’antel∙lació a la cita
prèvia per l’aprovació de la Comissió de Tercer Cicle
prèvia,
Cicle. Has
d’aconseguir també l’informe del director/tutor

Demanes
Menció
Internacional?

coord.doctorat.matematiques@uab.cat

Fes arribar al Departament la documentació
perquè també requereix del vist‐i‐plau de la
Comissió de Tercer Cicle

SI

NO
El dia acordat, reculls la documentació i ho presentes
el dia del dipòsit a l’ED junt amb altra documentació i
tràmits (contracte edició digital, Cd,... )
IMPORTANT. Fes arribar al Departament el dia i l’hora
de la teva defensa per procedir a la reserva de l’espai
corresponent. El Departament ho comunicarà a ll’ED
ED

coord.doctorat.matematiques@uab.cat

En el moment que l’ED aprova la teva proposta de
tribunal i fa el nomenament, podem fer gestions de
viatges per als titulars i fer arribar una còpia de la tesi

Si hi ha alguna irregularitat o manca
documentació, l’ED es posarà en contacte amb
tu per reclamar‐ho

Un cop
defensada la tesi,
t’ha arribat el
comunicat de la
nota?
NO
Comprova que el
Secretari del Tribunal
ho ha fet arribar a l’ED

SI

T’has donat
d’alta a
TESEO?

NO

Fes el tràmit a TESEO

SI
Pots demanar el títol a
l’ED amb cita prèvia

FI

