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Aquest calendari té quatre apartats: 
1. Calendari de gestions per a l’alumnat de doctorat. 
2. Calendari de referència per als dipòsits de tesi. 
3. Reunions de la Junta Permanent, de la Comissió de Doctorat i del 

Comitè de Direcció. 
4. Processos relacionats amb els programes de doctorat. 

 
 
 

1. Calendari de gestions per a l’alumnat de doctorat (ordenat per temes) 
Atenció a l’usuari presencialment a
l’Escola de Doctorat 

Amb cita prèvia els 
dimarts, dimecres i 
dijous al  matí i els 
dimecres a la tarda. 

Més informació per si 
hi ha canvis a causa de 
la  pandèmia. 

Cerimònia de lliurament de premis 
extraordinaris i títols de doctorat 19 de novembre de 2021 

(divendres). Cancel·lada 

3 de juny de 2022  

Més informació. 

DOCTORAT INDUSTRIAL: 
convocatòries 

Cal revisar l’apartat de
més informació. 

Generalitat:  
més informació . 
Ministeri: 
més informació. 

ERASMUS ESTUDIS: convocatòries 3a resolució: 26/04/2022 
(sol·licituds del 23/03 al 
19/04) 
4a resolució: 30/06/2022 
(sol·licituds del 20/04 al 
15/06) 

Més informació. 

ERASMUS PRÀCTIQUES Consulteu l’apartat de
més  informació. 

Més informació. 

Automatrícula Del 15 de juliol al 
15 de  novembre. 

Més informació. 

Sol·licitud d’anul·lació de 
MATRÍCULA 

 Fins el 31 de març  

Sol·licitud de BAIXA mèdica, 
baixa per  maternitat, paternitat, 
etc. 

En el moment que es 
produeix la baixa, cal 
comunicar-ho a la CAPD. 

Més informació. 
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Sol·licitud de BAIXA voluntària d’un 
curs sencer de durada (amb efecte en 
el curs  2021-2022) 

Del 2 de setembre al 16 de 
desembre de 2021 a la 
CAPD. 

Més informació. 

Sol·licitud de BAIXA voluntària de 
menys d’un curs de durada 

Cal demanar-la a la CAPD
abans de  començar la 
baixa. 

Més informació. 

Sol·licitud de CERTIFICATS En qualsevol moment del
curs acadèmic. 
Cal tenir en compte que 
durant el mes d’agost  es 
pot sol·licitar, però no es 
podrà obtenir cap 
document fins al mes de 
setembre. I cal tenir en 
compte també aquests 
altres períodes: 
vacances de Nadal (a 
partir del 16.12.2021), 
vacances de Setmana 
Santa (fins al 4.4.2022) 
i vacances d’estiu fins 
al 27.7.2022). 

Més informació. 
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Sol·licitud de CANVI DE RÈGIM DE 
PERMANÈNCIA 

Del 2 de setembre al 16 de 
desembre de 2021 a la 
CAPD. 

Més informació. 

Sol·licitud de CANVI DE 
DIRECTORS/TUTORS 

Del 2 de setembre al 16 de 
desembre de 2021 a la 
CAPD. 

Més informació. 

Sol·licituds a la JUNTA PERMANENT Cada mes hi ha una 
reunió de la Junta. 
Consulteu el punt 3 
d’aquest calendari.

Més informació. 

Sol·licitud d’EQUIVALÈNCIA del títol 
estranger de doctorat 

Durant tot el curs. 
Cal  tenir en compte 
els terminis de 
resolució 
d’aquest tràmit.

Més informació. 

Sol·licitud de PRÒRROGA Cal contactar amb la 
CAPD. 

Més informació. 

Sol·licitud de TÍTOL DE DOCTORAT En qualsevol moment del
curs acadèmic. 
Cal tenir en compte que 
durant el mes d’agost  es 
pot sol·licitar, però no es 
podrà obtenir cap 
document fins al mes de 
setembre. I cal tenir en 
compte també aquests 
altres períodes: 
vacances de Nadal (a 
partir del 16.12.2021), 
vacances de Setmana 
Santa (fins al 4.4.2022) 
i vacances d’estiu fins 
al 27.7.2022). 

Més informació. 
En el cas de persones 
estrangeres, es pot 
sol·licitar el títol 
sempre que l’Escola de  
Doctorat disposi del 
passaport compulsat 
original. 
Cal que la resolució per 
a la menció de doctorat 
internacional o 
industrial, o per a la 
cotutela, estigui 
indicada en el vostre 
expedient com 
«Compleix els 
requisits». 

TESI EN 4 MINUTS, inscripcions Pendent de 
convocatòria. 

Més informació. 
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2. Calendari de referència per als dipòsits de tesi (vegeu notes importants al final d’aquesta  

informació) 
 

 
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 al 
divendres laborable 

anterior a aquesta data: 

 
 

Data de 
l’APROVACIÓ DEL 

TRIBUNAL (2) 

Es pot fer la 
DEFENSA (3) a partir 
de la data següent 

(aquesta data serà la 
primera en què es podrà 

defensar la tesi, però 
sempre que la fitxa  hagi 
arribat a l’ED el mateix 

dia en què s’hagi aprovat 
el tribunal): 

18 d’octubre 26 d’octubre 5 de novembre 
2 de novembre 10 de novembre 22 de novembre 
15 de novembre 23 de novembre 3 de desembre 
29 de novembre 9 de desembre 20 de desembre 
13 de desembre 21 de desembre 10 de gener 
22 de desembre 18 de gener 28 de gener 

17 de gener 25 de gener 4 de febrer 
10 de gener 18 de gener 28 de gener 
24 de gener 1 de febrer 11 de febrer 
7 de febrer 15 de febrer 25 de febrer 
21 de febrer 1 de març 11 de març 
7 de març 15 de març 25 de març 
21 de març 29 de març 19 d’abril 

4 d’abril 19 d’abril 29 d’abril 
25 d’abril 3 de maig 13 de maig 
9 de maig 17 de maig 27 de maig 
23 de maig 31 de maig 10 de juny 
7 de juny 15 de juny 27 de juny 
20 de juny 28 de juny 8 de juliol 
4 de juliol 12 de juliol 22 de juliol 
18 de juliol 26 de juliol 1 de setembre 

5 de setembre 13 de setembre 23 de setembre 
12 de setembre 20 de setembre 30 de setembre 
19 de setembre 27 de setembre 7 d’octubre 
26 de setembre 4 d’octubre 14 d’octubre 

 

Tingueu en compte que, si la defensa es vol fer després d’un període de vacances i amb el tribunal ja 
aprovat: 
 
 Si es vol defensar entre el 10 i el 14 de gener de 2022, la fitxa de la defensa ha d’arribar a l’Escola de 

Doctorat, com a més tard, el dia 22 de desembre de 2021 a les 14 h. 
 Si es vol defensar entre el 19 i el 22 d’abril de 2022, la fitxa de la defensa ha d’arribar a l’Escola de 

Doctorat, com a més tard, el dia 4 d’abril de 2022 a les 14 h. 
 Si es vol defensar entre l’1 i el 2 de setembre de 2022, la fitxa de la defensa ha d’arribar a l’Escola de 



Calendari de l’Escola de Doctorat 
Curs 2021-2022 

CAPD: comissió acadèmica del programa de doctorat. 
CED: calendari de l’Escola de Doctorat, inclòs al calendari acadèmic administratiu de la UAB. 

Pàgina 5

 

 

Doctorat, com a més tard, el dia 27 de juliol de 2022 a les 14 h. 
 
Si necessiteu algun tràmit addicional per a la defensa (sol·licitud de defensa fora de la UAB, mitjançant 
videoconferència, patents...) cal que tingueu en compte les dates de lliurament de documentació i de 
reunions de la Junta Permanent. 
Si la tesi doctoral no s’ha defensat al cap de tres mesos a comptar de la data de la difusió del dipòsit, cal fer 
un nou dipòsit (abonant si escau les taxes corresponents) i nomenar novament el tribunal. El mes d’agost no 
es comptabilitza en aquests tres mesos. 
 
Reviseu el període per sol·licitar el títol de doctorat en aquest mateix calendari. En el cas de 
persones estrangeres, es pot sol·licitar el títol sempre que l’Escola de Doctorat disposi  del 
passaport compulsat original. Si escau, reviseu que la resolució per a la menció de doctorat 
internacional o de doctorat industrial, o per a  la cotutela, estigui indicada en el vostre expedient 
com «Compleix els requisits». 
 

NOTES IMPORTANTS: 
 

Data de DIFUSIÓ DEL DIPÒSIT (1): Vegeu-la en el calendari. L’Escola de Doctorat inclou en la 
difusió tots els dipòsits validats per la coordinació del programa de doctorat (dipòsit en estat ED) fins 
al divendres laborable anterior a aquesta data, en cas que no tinguin cap error que comporti el 
retorn del dipòsit. 
Data de l’APROVACIÓ DEL TRIBUNAL (2): Vegeu-la en el calendari. A partir del mateix dia de 
l’aprovació, es pot fer arribar la fitxa de defensa a l’Escola de Doctorat. 
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 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 fer-se en dies lectius. 
MOLT IMPORTANT: cal consultar el 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. 
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3. Reunions de la Junta Permanent, de la Comissió de Doctorat i del Comitè de Direcció 

 
 

JUNTA PERMANENT, a les 9.30 h 
DATA LÍMIT PER PRESENTAR DOCUMENTACIÓ REUNIÓ

 
 
 
 
Primer dia laborable del mes 

22 d’octubre
23 de novembre
17 de desembre
21 de gener
18 de febrer
18 de març
29 d’abril
20 de maig
17 de juny (aprovació calendari curs 
següent)
22 de juliol
16 de setembre (informes sobre 
propostes de programes de doctorat) 

 
COMISSIÓ DE DOCTORAT, a les 9.30 h 

DATA LÍMIT PER PRESENTAR 
LES PROPOSTES 

REUNIÓ PREPARATÒRIA REUNIÓ

10 de gener 3 de febrer 15 de febrer 
10 de maig 2 de juny 21 de juny 

 
COMITÈ DE DIRECCIÓ, a les 10 h 

REUNIÓ PREPARATÒRIA REUNIÓ
4 de novembre 17 de novembre
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4. Processos relacionats amb els programes de doctorat (per mesos)        

Setembre de 2021 (per a la presentació de nous programes de doctorat de 2023-2024) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octubre de 2021 
MODIFICACIONS DE PROGRAMES DE DOCTORAT: presentació per part 
de la CAPD de les modificacions de programes a l’OQD per al curs 
acadèmic 2022-2023 

Fins a l’1.10.2021. 

Data de lliurament de les llistes de seguiment a l’Escola de Doctorat 10.10.2021. 
MODIFICACIONS DE PROGRAMES DE DOCTORAT: aprovació de les
modificacions per al curs acadèmic 2022-2023 per part de la Junta 
Permanent 

Fins al 28.10.2021.

 
Novembre de 2021 

BEQUES CSC: propostes de directors per acollir candidats Pendent de 
convocatòria. 

DIPÒSITS DE TESI (excepcional del curs 2020-2021: data màxima de 
validació dels dipòsits per la  coordinació acadèmica (CAPD) del curs 
2020-2021) 

Fins al 30.11.2022.

 

Desembre de 2021 
SEGUIMENTS: informació per als estudiants a publicar en el web Fins al 17.12.2021.
ADMISSIONS: data màxima per lliurar a l’Escola de Doctorat les 
admissions per al curs 2022-2023 

Fins al 21.12.2021. 

NOUS PROGRAMES: data límit de presentació de la fitxa de nova 
proposta de programa de doctorat a la Junta Permanent de setembre 
(ed.qualitat@uab.cat) 

Fins a l’1.9.2021. 

NOUS PROGRAMES: data límit perquè l’ED enviï als 
departaments i instituts afectats l’autorització per fer el programa 

Fins al 2.9.2021. 

NOUS PROGRAMES: data límit perquè l’ED enviï les noves  propostes 
rebudes a l’OQD per tal que en faci la revisió 

Fins al 2.9.2021. 

NOUS PROGRAMES: data límit perquè l’ED rebi la conformitat dels
departaments afectats per la proposta de programa de doctorat 

Fins al 9.9.2021. 

NOUS PROGRAMES: data límit perquè l’ED trameti a l’OQD el vistiplau 
dels departaments afectats per la proposta 

Fins al 10.9.2021. 

NOUS PROGRAMES: data límit perquè l’OQD rebi la nova proposta
aprovada per la CAPD del nou programa (promotors del programa) 

Fins al 10.9.2021 

Data màxima d’avaluació dels seguiments del curs 2020-2021 Fins al 30.9.2021. 
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FITXES DE DEFENSA DE TESI: si es vol defensar entre el 10 i el 14 de gener
ha d’arribar la fitxa a l’Escola de Doctorat (ed.fitxa.defensa@uab.cat)   
abans de la data i hora indicades.: 
(Enllaç a la fitxa de la defensa) 

Fins al 22.12.2021 a les 
14 h. 

MATRÍCULA: anul·lacions de matrícula Fins al 17.12.2021 a les 
14 h. 

RESOLUCIONS de la CAPD de les sol·licituds de doctorands (canvi de
règim de permanència, baixes, canvi de directors/tutors) 

Fins al 21.12.2021. 

NOUS PROGRAMES – MEMÒRIA: data límit d’enviament de la memòria
pels promotors dels nous programes de doctorat a l’OQD perquè en faci 
la revisió (curs 2023-2024) 

Fins al 3.12.2021. 

 

Gener de 2022 
Enviament de les RESOLUCIONS de la CAPD de les sol·licituds dels 
doctorands (canvi de règim de permanència, baixes, canvi de 
directors/tutors) a l’ED 

Fins a l’11.1.2022. 

PREMIS EXTRAORDINARIS: presentació de propostes Fins al 10.1.2022. 
ADMISSIONS del curs 2022-2023, tandes proposades per l’Escola de
Doctorat (cada programa ha de decidir quines tandes vol activar): 
 Des del 15 de gener fins al 10 de març 
PROPOSTA per part de la coordinació, termini màxim: 17 de març 
RESOLUCIÓ per part de l’Escola de Doctorat, termini màxim: 24 de març 
 Des de l’11 de març fins al 31 de maig 
PROPOSTA per part de la coordinació, termini màxim: 9 de juny 
RESOLUCIÓ per part de l’Escola de Doctorat, termini màxim: 29 de juny 
 Des del 15 de juny fins al 31 de juliol 
PROPOSTA per part de la coordinació, termini màxim: 15 de setembre 
RESOLUCIÓ per part de l’Escola de Doctorat, termini màxim: 1 d’octubre 
 Des de l’1 de setembre fins al 14 de setembre 
PROPOSTA per part de la coordinació: 23 de setembre 
RESOLUCIÓ per part de l’Escola de Doctorat, termini màxim: 15 d’octubre 
 Des de l’1 d’agost* fins al 14 de setembre  
PROPOSTA per part de la coordinació: 23 de setembre 
RESOLUCIÓ per part de l’Escola de Doctorat, termini màxim: 15 d’octubre 
 Des de l’1 d’octubre fins al 15 d’octubre 
PROPOSTA per part de la coordinació, termini màxim: 22 d’octubre 
RESOLUCIÓ per part de l’Escola de Doctorat, termini màxim: 2 de novembre 
 Des del 16 d’octubre fins al 31 d’octubre 
PROPOSTA per part de la coordinació, termini màxim: 12 de novembre 
RESOLUCIÓ per part de l’Escola de Doctorat, termini màxim: 26 de novembre 
 Des de l’1 de novembre fins al 16 de novembre 
PROPOSTA per part de la coordinació, termini màxim: 25 de novembre 
RESOLUCIÓ per part de l’Escola de Doctorat, termini màxim: 15 de desembre

Del 15.1.2022 al 
16.11.2022. 

BEQUES CSC: període de preinscripció específic de les beques CSC Pendent. 
DIPÒSIT EN LÍNIA: data perquè els programes de doctorat informin
l’ED de la data del tancament del dipòsit en línia per al curs 2021-2022 

Fins al 17.1.2022. 
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NOUS PROGRAMES - MEMÒRIA: data límit de tramesa a l’OQD de la 
documentació definitiva aprovada per la CAPD 

18.1.2022. 

NOUS PROGRAMES - MEMÒRIA: presentació de la memòria a la Junta 
Permanent 

24.1.2022. 

TANCAMENT D’EXPEDIENTS no matriculats per part de l’Escola de
Doctorat 

31.1.2022. 

Actualització al web de les dates de preinscripció dels programes de
doctorat 

31.1.2022. 

 

Febrer de 2022 
Data límit per a NOVES PROPOSTES DE PROGRAMES DE DOCTORAT 
(curs 2023-2024): noves propostes a la comissió de doctorat (memòria i 
títol); un cop aprovades per la CD s’enviaran a l’OQD, abans del 5.2.2021. 

Fins al 2.2.2022. 

Introducció a Sigma (ED) de les RESOLUCIONS de la CAPD de les 
sol·licituds dels doctorands (canvi de règim de permanència, 
baixes, canvi de directors/tutors, pròrrogues, anul·lacions de 
matrícula) 

Fins al 28.2.2022. 

Enviament de les RESOLUCIONS de la CAPD de les sol·licituds dels 
doctorands (canvi de règim de permanència, baixes, canvi de 
directors/tutors) a l’ED 

Data? 

 
Març de 2022 

BEQUES CSC: proposta d’admissió per part de les coordinacions dels
programes de doctorat de les beques CSC (PENDENT) 

Pendent. 

BEQUES CSC: admissió per part de l’Escola de Doctorat (PENDENT) Fins al 24.3.2022. 
FITXES DE DEFENSA DE TESI: si es vol defensar entre el 19 i 22 d’abril ha 
d’arribar la fitxa a l’Escola de Doctorat (ed.fitxa.defensa@uab.cat) abans 
de la data i hora indicades: 
(Enllaç a la fitxa de la defensa) 

Fins al 
4.3.2022 a les 
14 h. 

SEGUIMENTS: llistes d’avaluació dels seguiments (doctorands que
repeteixen el seguiment), enviament a l’ED 

Fins al 30.3.2022. 

Obertura del pla docent del curs 2021-2022
 

Març de 2022. 

 
Abril de 2022 

Impressió, signatura i enviament del pla docent individual Tot el curs. 
Matrícula dels doctorands que han aprovat el seguiment de la
convocatòria de març (aquesta matrícula la fa l’ED de manera interna) 

Fins al 30.4.2022. 

 
Maig de 2022 

PREMIS EXTRAORDINARIS: presentació de propostes Fins al 10.5.2021. 
NOVES PROPOSTES de programes de doctorat per al curs 2023-2024
(enviament de missatge des de l’ED als departaments i instituts propis) 

Fins al 16.5.2021. 

 
Juny de 2022 
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ENQUESTES: a les direccions de tesi i a l’alumnat de doctorat que han 
defensat la tesi (tesis defensades de l’1 d’octubre al 31 de juny) 

De l’1 al 15 de  
juny de 2022. 
Recordatori: 
10.6.2022. 

 
 

Juliol de 2022 
SIGMA: període de tancament Pendent 

d’especificar. 
MATRICULACIÓ de primer curs Del 17.7.2021 al 

30.1.2022. 
MATRICULACIÓ de la resta de cursos Del 17.7.2021 al 

15.11.2021. 
FITXES DE DEFENSA DE TESI: si es vol defensar entre l’1 i el 2 de setembre,
ha d’arribar la fitxa a l’Escola de Doctorat (ed.fitxa.defensa@uab.cat) 
abans de la data i hora indicades: 
(Enllaç a la fitxa de la defensa) 

Fins al 
27.7.2022 a les 
14 h. 

 
Setembre de 2022 

NOVES PROPOSTES DE PROGRAMES DE DOCTORAT (curs 2024-2025): 
presentació de la fitxa de nova proposta de programa de doctorat a la 
Junta Permanent de setembre 

1.9.2022. 

NOVES PROPOSTES DE PROGRAMES DE DOCTORAT (curs 2023-2024): 
enviament des de l’ED, als departaments i instituts implicats, de 
l’autorització per fer el programa 

2.9.2022. 

NOVES PROPOSTES DE PROGRAMES DE DOCTORAT (curs 2023-2024): 
presentació a la Junta Permanent de setembre 

15.9.2022. 

SIGMA: període de tancament (afecta tots els mòduls i tots els 
usuaris) 

Del 9.9.2022 a les 
20 h al 12.9.2022 
a les 24 h. 

PRÒRROGUES: resolució de la CAPD Fins al 30.9.2022. 
NO CONTINUÏTAT: proposta de no continuïtat de doctorands (que no
s’han presentat al seguiment) 

Fins al 30.9.2022. 

SEGUIMENT: llistes d’avaluació dels seguiments (CAD) Fins al 30.9.2022. 
 

Octubre de 2022 
NOVES PROPOSTES DE PROGRAMES DE DOCTORAT: presentació a l’OQD
per l’ED un cop hagin estat aprovades per la Junta Permanent (curs 2023-
2024) 

Fins al 8.10.2022. 

ENQUESTES: a les direccions de tesi i a l’alumnat de doctorat que han 
defensat la tesi (tesis defensades de l’1 de juny al 30 de setembre) 

De l’1 al 
15 d’octubre de 
2022. 
Recordatori: 
10.10.2022. 

 


