
SEGUIMENT DEL PROGRÉS DEL DOCTORAND 
Aprovat per a la CEDoct de Química, Departament de Química, UAB, a 17/12/2013. 
 
El Marc Regulador del Doctorat de l’Escola de Doctorat de la UAB, desenvolupa en la 
nostra Universitat les normatives generals (BOE): 
-RD 1393/2007, de 30 d’octubre de 2007, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials. 
-Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis 
universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, 
modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol. 
 
La normativa (Marc Regulador, punt I.17 i Art. 332 Comissió de seguiment) preveu la 
formació d’una comissió de seguiment del progrés del doctorand i la celebració d’un 
acte d’avaluació formal. Aquest document desenvolupa, concreta i adapta les 
exigències normatives al nostre Departament. 
 
COMISSIÓ. La CEDoct proposarà i aprovarà -cada 2 anys- una comissió constituïda 
per tres membres titulars i tres suplents, pertanyents als Estudis de Doctorat en 
Química1. 
 
SEGUIMENT. Amb suficient antelació, els estudiants rebran un qüestionari sobre 
aspectes relacionats amb la seva situació, desenvolupament del treball de recerca, 
etc., que hauran de retornar omplert i signat, a la Gestió de Postgrau del Departament 
de Química (Postgrau Química gestio.postgrau.quimica@uab.cat) abans del dia que 
prèviament es fixi. 
 
El seguiment formal es farà amb una entrevista personal on es convocarà durant el 
període anunciat i que girarà al voltant de l’enquesta-questionari-desenvolupament de 
l’activitat de recerca, les activitats formatives programades2 i altres aspectes que la 
Comissió cregui convenient. 
 
Els directors dels treballs hauran d’enviar un breu informe signat a la Gestió de 
Postgrau del Departament de Química (Postgrau Química 
gestio.postgrau.quimica@uab.cat) abans de la data de fixada per l’entrevista. 
 
Al marge d’aquesta actuació anual i preceptiva de la Comissió de Seguiment, 
qualsevol estudiant o director de la recerca pot demanar entrevistar-se amb el 
Coordinador de l’Estudi de Doctorat en qualsevol moment que ho considerin oportú. 
 
CALENDARI. Pel curs 2013-2014, la Comissió de seguiment dels Estudis de Doctorat 
en Química farà el seguiment anual preceptiu durant el mes de Juny (dies a concretar). 
El seguiment es obligatori per tots el estudiants i per tant es prega prendre bona cura 
de les dades fixades perquè no es podran fer excepcions. 
 
Per a la matricula anual dels doctorands és indispensable disposar d'un informe 
favorable de la comissió.  
 
 
1.   Personal acadèmic doctor amb contracte vigent. 
    Els directors i tutors de la tesi no podran formar part de la Comissió de Seguiment. 
 
2.   Es considera com a activitat formativa programada: 
 
(a) l’assistència a les conferències i/o seminaris organitzats pel Departament de Química 
en un percentatge superior al 60%. S’elaborarà una llista de les conferències d’interès per 
a el programa i en el cartell anunciador corresponent s’explicitarà que és d’assistència 
obligatòria pels doctorands. 
  
(b) l’assistència i participació en les Jornades Doctorals. 
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