
Any 2020 - 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): Vegeu el calendari. Les tesis que entren a difusió son 
aquelles dipositades a l’escola (estat ED del dipòsit online, validat pel coordinador), fins el 
divendres laborable anterior a aquesta data i que l’Escola hagi donat el vistiplau. 

 

o Data de l’APROVACIÓ DEL TRIBUNAL (2):  Vegeu el calendari. A partir del dia d’aprovació 
(inclòs), es pot fer arribar la fitxa de defensa a l’Escola de Doctorat.  

 

o Data de la DEFENSA DE LA TESI (3): L’Escola de Doctorat fa pública la defensa a l’agenda de 
la UAB. La fitxa amb la informació de la defensa (data, lloc de la defensa, etc.) ha d’arribar a 
l’Escola de Doctorat com a mínim 8 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 consultar la web de cada programa de doctorat, l’apartat de tesis, per 
conèixer els procediments interns i sobretot les dates màximes en què es pot fer el dipòsit de la 
tesi. 

 

 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 14 i 17 d’abril de 2020, la fitxa de la defensa ha d’arribar a l’Escola 
de Doctorat, com a molt tard el dia 30 de març de 2020 a les 14h. 

 

 Si es vol defensar entre l’1 i el 4 de setembre de 2020, la fitxa de la defensa ha d’arribar a 
l’Escola de Doctorat, com a molt tard el dia 27 de juliol de 2020 a les 14h. 

 

 Si es vol defensar entre el 7 i el 15 de gener de 2021,  la fitxa de la defensa ha d’arribar a 
l’Escola de Doctorat, com a molt tard el dia 18 de desembre de 2020 a les 14h. 

 
L’Escola de doctorat fa la 
DIFUSIÓ DEL DIPÒSIT (1) de les 
tesis que s’hagin dipositat a 
l’escola (estat ED del dipòsit), 
fins el divendres laborable 
anterior a aquesta data (4) 

Data de l’APROVACIÓ 
TRIBUNAL (2) 

Es pot defensar (3) a partir del:  
Aquesta data serà la primera en que 
es podrà defensar una tesi, però 
sempre i quan  la fitxa  ens hagi 
arribat el mateix dia en que s’ha 
aprovat el tribunal. 

13 de gener 21 de gener 31 de gener 
27 de gener 4 de febrer 14 de febrer 
10 de febrer 18 de febrer 28 de febrer 
24 de febrer 3 de març 13 de març 
9 de març 17 de març 27 de març 
23 de març 31 de març 20 d’abril 
14 d’abril 22 d’abril 5 de maig 
27 d’abril 5 de maig 15 de maig 

11 de maig 19 de maig 29 de maig 
25 de maig 2 de juny 12 de juny 
8 de juny 16 de juny 26 de juny 
22 de juny 30 de juny 10 de juliol 
6 de juliol 14 juliol 24 de juliol 

20 de juliol 28 juliol 7 de setembre 
1 de setembre 9 setembre 22 de setembre 
7 de setembre 16 setembre 29 de setembre 
14 de setembre 23 setembre 6 d’octubre 
21 de setembre 14 d’octubre 26 d’octubre 
28 de setembre  21 d’octubre 2 de novembre 

13 d’octubre 27 d’octubre 6 de novembre 
26 d’octubre 3 de novembre 13 de novembre 

9 de novembre 17 de novembre 27 de novembre 
23 de novembre 1 de desembre 14 de desembre 
9 de desembre 17 de desembre 7 de gener 
21 de desembre 12 de gener 22 de gener 

 

Aquest calendari està subjecte a qualsevol canvi en el calendari acadèmic administratiu. 


