Any 2019 - Calendari de referència de dipòsit,
aprovació del tribunal, difusió de la defensa de la tesi
 Cal tenir en compte que hi ha tres dates importants per al dipòsit de la tesi:
o

Data de DIFUSIÓ DEL DIPÒSIT (1): es realitza gairebé en dilluns no festius (veure aquest
calendari) i entren totes les tesis dipositades fins el divendres no festiu anterior.

o

Data de l’APROVACIÓ DEL TRIBUNAL (2): es realitza gairebé en dimarts no festius
(veure aquest calendari). A partir d’aquest dia d’aprovació, es pot fer arribar la fitxa de
defensa a l’Escola de Doctorat. Pot fer-se el mateix dia de l’aprovació del tribunal.

o

Data de la DEFENSA DE LA TESI (3): L’Escola de Doctorat fa pública la defensa
mitjançant l’agenda de la UAB. La fitxa que conté la informació de la defensa (data, lloc
de la defensa, etc.) ha d’arribar a l’Escola de Doctorat amb una antelació mínima de 10
dies HÀBILS abans de la data de la defensa i sempre amb posterioritat a la data
d’aprovació del tribunal. La defensa ha de realitzar-se en dies lectius.

 MOLT IMPORTANT: cal demanar cita prèvia per fer el dipòsit de la tesi a l’Escola de Doctorat.
Cal tenir en compte que els mesos de juliol i setembre és quan es concentren el nombre més
alt de dipòsits, per la qual cosa, cal demanar-ho amb més antelació.
 Si la tesi doctoral no s’ha defensat al cap de tres mesos a comptar des de la data de la difusió
del dipòsit, cal fer un nou dipòsit i nomenar novament el tribunal. El mes d’agost no es
comptabilitza per aquest tres mesos
Tingueu en compte aquestes informacions, si la defensa es vol realitzar després d’un període de
vacances i amb el tribunal ja aprovat:


Si es vol defensar entre el 23 i el 26 d’abril de 2019, la fitxa de la defensa ha d’arribar a
l’Escola de Doctorat, com a molt tard el dia 8/04/2019 a les 14h.
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14 de gener
22 de gener
1 de febrer
28 de gener
5 de febrer
15 de febrer
11 de febrer
19 de febrer
1 de març
25 de febrer
5 de març
15 de març
11 de març
19 de març
29 de març
25 de març
2 d’abril
12 d’abril
8 d’abril
24 d’abril
6 de maig
29 d’abril
7 de maig
17 de maig
13 de maig
21 de maig
31 de maig
27 de maig
4 de juny
14 de juny
11 de juny
19 de juny
1 de juliol
25 de juny
3 de juliol
15 de juliol
8 de juliol
16 juliol
26 de juliol
22 de juliol
30 juliol
9 de setembre
2 de setembre
10 setembre
20 de setembre
9 de setembre
17 setembre
27 de setembre
16 de setembre
25 setembre
8 d’octubre
25 de setembre
15 d’octubre
25 d’octubre
30 de setembre
22 d’octubre
4 de novembre
14 d’octubre
29 d’octubre
8 de novembre
28 d’octubre
5 de novembre
15 de novembre
19 de novembre
11 de novembre
29 de novembre
3 de desembre
25 de novembre
13 de desembre
17 de desembre
9 de desembre
7 de gener
8 de gener
16 de desembre
20 de gener
Aquest calendari està subjecte a qualsevol canvi en el calendari acadèmic administratiu.

