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FAQ's sobre els Seguiments. Curs 2021/2022 
 

− Cóm puc accedir als formularis? 
 
Hauràs d’accedir a través dels enllaços amb el teu usuari NIU@uab.cat 
 

− On estan els enllaços als formularis? 
 
Els trobaràs a la pàgina n. 8 de l’instructiu: https://view.genial.ly/61ea9bc459d02a00131df45c 

També pots accedir des d’aquí: 

o formulari Annex 1: https://forms.office.com/r/qyWe7vHpDb 

o formulari lliurament memòria: https://forms.office.com/r/JDrs3GdwVQ 

 

− On puc consultar el meu expedient a SIGMA? 
 

Pots consultar-lo a SIA - Serveis d'Intranet (uab.es) 
 

− Hi ha algun tutorial sobre el funcionament de SIGMA? 
 

Al següent enllaç trobaràs un tutorial (dins de l’apartat Document d’activitats): Després de la 
matrícula - Universitat Autònoma de Barcelona - UAB Barcelona 
 

− On es publicarà el vídeo? 
 
Com a doctorand/a hauràs de publicar el teu vídeo al teu espai institucional MS OneDrive UAB i 
detallar l'enllaç a la teva Memòria de Seguiment. També se't demanarà al formulari que hauràs 
d'afegir com annex a la teva memòria. El Programa de doctorat descarregarà el teu vídeo. 
 

− Quant de temps has d’estar accessible el vídeo?  
 
L’enllaç al teu vídeo ha de ser accessible fins el dia 15 de juliol de 2022. 
 

− Qui tindrà accés als vídeos? 
 
L'accés serà restringit a la Coordinació del Programa, la Comissió avaluativa, i a Secretaria. L’arxiu 
es mantindrà al teu expedient digital, en tant que evidència avaluativa. 
 

− Igualment no vull publicar la meva cara al vídeo ¿què puc fer aleshores? 

Tens l'opció de fer la gravació de la teva presentació en la que se senti la teva veu, però on no hi 
aparegui la teva imatge. 
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https://sia.uab.es/
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− Quina estructura ha de tenir la meva memòria? 
 
Trobaràs el detall de quins apartats ha de tenir a aquest document. També està disponible  a: 
https://www.uab.cat/web/postgrau/doctorats/tots-els-doctorats/seguiment/avaluacio-i-
seguiment/sociologia-1345467765183.html?param2=1345671682357 

 
− Qui ha de demanar pròrroga? 

 
Les persones que estan cursant en aquest moment 3er curs o posterior (si estan matriculades a 
Temps complet -TC), i les persones que estan cursant el 5è curs o posterior (si estan matriculades 
a Temps parcial – TP). 

 
− Per què he de demanar pròrroga? 

 
Per poder continuar en el programa. A aquest enllaç trobaràs la informació sobre el règim de 

permanència: Seguiment anual, règim de permanència i pròrrogues, baixes i canvis de 
règim - Universitat Autònoma de Barcelona - UAB Barcelona 

 
− On puc trobar la plantilla per sol·licitar pròrroga? 

 
La trobaràs a la pàgina n. 8 de l’instructiu: https://view.genial.ly/61ea9bc459d02a00131df45c 

També al web de l’Escola de Doctorat dins de l’apartat sobre el règim de permanència i 

pròrrogues: Seguiment anual, règim de permanència i pròrrogues, baixes i canvis de 

règim - Universitat Autònoma de Barcelona - UAB Barcelona 

− Dieu que quan demani pròrroga no presenti cap informe dels directors/es 
però a la plantilla de sol·licitud posa que haig de fer-ho, què faig? 

No cal que adjuntis cap document a la teva petició. Si l’informe de Seguiment dels teus 
directors/es és positiu, equival a aquest informe. 
 

− Cóm presento la sol·licitud de pròrroga? 
 
Un cop emplenada i signada per tu i pels teus directors/es, afegeix-la al final de la teva memòria 
 

− Cóm sabré si s’ha aprovat la meva pròrroga? 
 
T’ho confirmarem per mail quan et comuniquem si has superat el teu Seguiment. Si l’informe de 
seguiment dels teus directors/es és positiu, la previsió és que la CAPD (Comissió Acadèmica del 
Programa de Doctorat) l’aprovi. 
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− Estic de baixa mèdica. M’haig de presentar al Seguiment? 

 

Si estàs de baixa mèdica abans del dia 01 de juny, no has de presentar cap documentació ara. 

T'haurem informat de que caldrà organitzar un seguiment ad hoc un cop tinguis l'alta mèdica i et 

reincorporis, reactivant-se de nou el comptador de la teva tesi. 

 

Arribat el moment, el procediment a seguir serà el mateix. Hauràs de presentar la mateixa 

documentació i el teus directors/es el seu informe. El coordinador organitzarà una Comissió 

Avaluativa per avaluar-te. 

 
 
 

Si tens més dubtes i/o suggeriments contacta amb 
coordinació.doctorat.sociologia@uab.cat 


