Aquest missatge s’adreça a les coordinacions dels programes de doctorat, al
personal de suport als programes de doctorat i al personal de l’Escola de
Doctorat

Benvolgudes i benvolguts,
L’Equip de Govern de la UAB ens han comunicat que es suspenen les classes
presencials a les universitats catalanes a partir de demà, divendres. Tot seguit us
informem de les mesures excepcionals preses mentre duri la suspensió de les classes:

1) Durant aquest període de suspensió de l'activitat docent presencial, NO
estarem obligats a suspendre els actes de defensa de Tesi. Per tant es podran
continuar celebrant les defenses de tesi presencialment si així ho consideren
oportú les persones implicades.
2) Hem flexibilitzat el període màxim entre el dipòsit de la tesi i la seva defensa.
Aquesta mesura pretén facilitat l'ajornament de les defenses de la Tesi en
aquells casos que els implicats considerin adequat celebrar la defensa de la
Tesi després que s’hagi superat el període de suspensió de l'activitat
docent. Des de l’escola pensem que aquesta seria la millor solució.
3) Hem flexibilitzat les normatives per defensar la tesi utilitzant el sistema de
videoconferència, per aquells casos en què no es pot ajornar la Tesi i que hi ha
impediments perquè alguns membres del tribunal siguin presents
3.1) Hem augmentat a 2 el nombre de membres de tribunal que poden
estar connectats per videoconferència, “Skype”, o altres sistemes
alternatius com l'aplicatiu “Team”. també hem eliminat la restricció
sobre que els membres connectats no podien ser ni el secretari ni el
president.
3.2) Serà imprescindible que el doctorant estigui físicament present a una
sola oberta al públic i acompanyat com a mínim d'un membre
del tribunal per procedir a la defensa de la Tesi. Aquesta sala haurà de
tenir l'aforament necessari per garantir que el públic pugui estar com a
mínim a 1 metre de distància entre els assistents. Aquesta sala també
haurà de tenir els sistemes tècnics adequats per garantir una correcta
connexió amb els membres del tribunal no presents a la mateixa sala

3.3) Si es vol realitzar una defensa mitjançant videoconferència, cal que
feu una sol·licitud a la Junta Permanent, seguint les instruccions que
trobareu a https://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/junta-permanent/sollicituds-1345790710835.html . L’Escola de Doctorat un cop revisada la
petició, procedirà a resoldre-la i farà arribar la documentació de la
defensa específica per a una videoconferència. Aquests dies no es tindrà
en compte el calendari de la Junta Permanent, i les peticions es resoldran
conforme vagin arribant. Recordeu que la votació per al Cum Laude es
realitzarà online i un cop hagi arribat a l’escola les dues actes de defensa
i els informes originals dels membres que no estan a la UAB.

4) Les classes presencials associades a les activitats formatives de l'ED o dels
programes de doctorat quedaran suspeses. Aquesta activitats formatives, segons
determinin els organitzadors, podran ser ajornades o es podran celebrar en
format de videoconferència. Des de l’organització de les activitats s’informarà
als inscrits de com es realitzarà en cada cas.
Quedem a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment.
Salutacions cordials,

Dra. Inma Ponte Marull
Secretària Acadèmica de l’Escola de Doctorat
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