
 
 

 

Informació sobre les Comissions de Seguiment dels estudis de doctorat. 

Curs 2021-2022 

Programa de Doctorat en BIOQUÍMICA, BIOLOGIA MOLECULAR I BIOMEDICINA 

 

Calendari:  

El doctorand haurà d’entregar als membres de la Comissió de Seguiment com a màxim una 

setmana abans de la reunió de la comissió la següent documentació: 

- Informe anual on es detalli el progrés en el pla de recerca de la tesi. 

- Informe del director i del tutor (pot ser un únic informe). Aquest informe haurà d’indicar 

si s’ha seguit la pauta acordada pel que fa al nombre de reunions entre director i 

doctorand, i si l’alumne ha dut a terme les activitats de formació previstes.  

- Document d’activitats formatives obligatòries i optatives realitzades i previstes pel curs 

vinent, junt amb els certificats d’assistència a congressos o seminaris o de superació de 

cursos si s’escau.  

 

La data del dia d’avaluació serà fixada pel president de la comissió. En qualsevol cas, l’avaluació es 

realitzarà sempre abans del 27 de juliol de 2022.  

El president de la comissió lliurarà l’informe d’avaluació a la Gestió del Departament de 

Bioquímica i Biologia Molecular abans del 29 de juliol de 2022.  

 

Membres  

Les comissions estaran formades per 3 doctors, de qualsevol centre de recerca, no necessàriament 

vinculats a la UAB. Hi haurà un president de la comissió. La proposta de Comissió de Seguiment 

s’ha d’indicar en el moment de realitzar la inscripció de la tesi i serà proposada pel director de tesi.  

En cas que el director de la tesi sigui extern al Programa de Doctorat, la comissió serà proposada 

pel tutor i haurà d’incloure un membre del Programa de Doctorat o del Departament de 

Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina, diferent del tutor.  

 

 

 



 
 

La composició de les comissions acceptades per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat 

serà publicada a la web del Departament a finals de maig del 2022.  

 

Condicions  

Cada comissió farà el seguiment de cada tesi durant tota la seva durada.  

El president convocarà als altres dos membres de la comissió i al doctorand per a realitzar 

l’avaluació.  

La comissió avaluarà anualment el treball realitzat pel doctorand a partir de la informació 

presentada per aquest en el seu informe i l’exposició oral corresponent.  

L’informe del doctorand inclourà un resum de la feina realitzada i dels objectius previstos per al 

curs següent, amb una extensió màxima d’una plana. El dia de l’avaluació anual el doctorand haurà 

de fer una presentació oral o entrevista sobre el seu treball.  

La Comissió de Seguiment elaborarà un informe d’avaluació del seguiment de la tesi doctoral. 

Aquest informe inclourà la valoració de l’adequació de la presentació oral als objectius del 

projecte de tesi doctoral, la temporització del seguiment, observacions en favor del 

desenvolupament de la tesi i millora del treball d’investigació. S’indicarà finalment si l’informe és o 

no favorable.  

També s’haurà d’incloure l’acreditació de la realització de les activitats formatives obligatòries i 

optatives durant el curs de seguiment i si l’Informe del director i del tutor acadèmic de la tesi són 

favorables.  

L’avaluació positiva de la comissió és un requisit indispensable per continuar en el Programa de 

Doctorat. 

 

  



 
            

Avaluació i seguiment anual de la tesi / Evaluación y 
seguimiento anual de la tesis /  

Evaluation and annual follow-up of the thesis 
 

Curs Acadèmic / Curso Académico / Academic Course :  2021-2022 
 
Programa de Doctorat/ Programa de Doctorado/ PhD Program : 
Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina 
 

1) Calendari de la prova de seguiment/ Calendario de la prueba de seguimiento/ 
Follow-up test calendar * 

*Cal indicar en aquest punt com es comunicarà als estudiants de doctorat la 
convocatòria del seguiment i l’avaluació final. 

Des del 27 de juny al 27 de juliol de 2022 

Desde el 27 de junio al 27 de julio de 2022 

From June 27th to July27th, 2022 

 

La informació sobre la convocatòria es publicarà a la web del Departament de Bioquímica i 

Biologia Molecular (DBBM) i s’enviarà per correu electrònic als estudiants matriculats. 

Aquells estudiants que no superin la prova de seguiment seran avisats particularment per 

correu electrònic. 

 

La información sobre la convocatoria se publicara en la web del Departament de Bioquímica i 

Biologia Molecular (DBBM) y se enviará por correo electrónico a los estudiantes matriculados. 

Aquellos estudiantes que no superen la prueba de seguimiento serán avisados particularmente 

por correo electrónico. 

 

Information about the call will be published on the website of the Department of Biochemistry 

and Molecular Biology (DBBM) and will be sent by email to registered students. 

Those students who do not pass the follow-up test will be notified particularly by email. 



 
 

2) Composició del/s tribunal/s avaluador/s / Composición del/los tribunal/es 
evaluador/s / Composition of the evaluation panel (s) 

 

 
Cada estudiant te la seva pròpia comissió de seguiment, aprovada per la CAPD a l’inici del 

doctorat.  

La composició de les comissions de seguiment està publicada a la web del DBBM. 

 

Cada estudiante tiene su propia comisión de seguimiento, aprobada por la CAPD en el inicio 

del doctorado. 

La composición de las comisiones de seguimiento está publicada en la web del DBBM 

 

Each student receives his own follow-up committee, approved by the CAPD at the beginning of 

the doctorate. 

The composition of the monitoring committees is published on the DBBM website. 



 
 

3) En què consisteix la prova de seguiment / En qué consiste la prueba de 
seguimiento / What is the follow-up test 

 

 
La prova de seguiment consisteix en: 

1) Presentació oral del treball realitzat durant el curs davant els membres de la comissió, 

juntament amb l’informe de les activitats formatives que s’hagin dut a terme durant el curs. 

2) Discussió dels resultats amb els membres de la comissió. 

 

La prueba de seguimiento consiste en: 

1) Presentación oral del trabajo realizado durante el curso ante los miembros de la comisión, 

junto con el informe de las actividades formativas que se hayan realizado durante el curso. 

2) Discusión de los resultados con los miembros de la comisión. 

 

The follow-up test consists of: 

1) Oral presentation of the work done during the year to the members of the committee, 

together with the report of the training activities that have been carried out. 

2) Discussion of the results with the members of the committee. 



 
 

*En el cas que a la prova convocada hi hagi una avaluació negativa, cal indicar en quines dates 
es tornaria a convocar;  
*En caso de que en la prueba convocada haya una evaluación negativa, hay que indicar en qué 
fechas se volvería a convocar; 
*In the event that there is a negative evaluation in the test called, it is necessary to indicate on 
what dates it would be called again; 
 

 

  
En cas d’avaluació negativa, es farà una segona convocatòria passats sis mesos. 

 

 

En caso de evaluación negativa, se realizará una segunda convocatoria pasados seis meses. 

 

 

In case of a negative evaluation, a second call will be made after six months. 


