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CALENDARI DE TRÀMITS ADMINISTRATIUS  

APROVAT PER LA JUNTA PERMANENT DEL 17/06/2022 

Darrera modificació: 28/04/2023 

 

 

ÍNDEX: 

1- GESTIONS PER A L’ALUMNAT 

2- CALENDARI ESPECÍFIC DE DIPÒSIT 

3- REUNIONS DE LA JUNTA PERMANENT, COMISSIÓ DE DOCTORAT i COMITÈ DE DIRECCIÓ 

4- GESTIONS PER ALS PROGRAMES DE DOCTORAT 

 

 

NOMENCLATURA: 

- CAPD: Comissió Acadèmica del programa de doctorat 

- JP: Junta Permanent 

- CD: Comissió de Doctorat 

 

A TENIR EN COMPTE: 

- Independentment de que es compleixin els terminis indicats en aquest calendari, cal tenir en 

compte la resta de requeriments de cada procediment, com per exemple la documentació 

presentada, estat de l’expedient... així com altres processos que hi poden estar implicats, i que 

podeu consultar a la pàgina web corresponent. 

- Aquest calendari està subjecte a canvis en qualsevol moment del curs acadèmic. Us recomanem 

consultar per a cada ocasió la darrera versió actualitzada, que serà publicada a la pàgina web. 
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GESTIONS PER A L’ALUMNAT 

 

1 
ADMISSIÓ  

Consulteu les dates a cada programa de 

doctorat 

2 MATRÍCULA 

AUTOMATRÍCULA 15/07/2022 a 15/11/2022 

MODIFICACIÓ  03/10/2022 a 13/07/2023 

ANUL·LACIÓ TOTAL Fins 16/12/2022 

3 MOBILITAT ERASMUS 

Sol·licituds Resolucions Acceptació/renúncia 

05/09 a 12/09 26/09/22 Fins 03/10/22 

17/10 a 23/10 11/11/22 Fins 18/11/22 

27/02 a 17/03 30/03/23 Fins 14/04/23 

15/05 a 16/06 30/06/23 Fins 07/07/23 

4 COTUTELA 
Es pot sol·licitar en qualssevol moment del primer curs a la UAB. Ha de poder ser 

signada per totes les parts abans de finalitzar aquest primer curs 

5 EXPEDIENT 

ACTIVITATS  
Introducció d’activitats 

a l’expedient 
Abans del seguiment anual 

CANVI DE 

DEDICACIÓ 

Dins dels 2 primers 

anys1 
02/09 a 16/12/22 (sol·licitar a la CAPD) 

Després dels 2 primers 

anys1 
Sol·licitud a la JP. Calendari 

CANVI DE DIRECTOR I TUTOR 02/09 a 16/12/22 

BAIXES 

Mèdiques Comunicar-ho a la CAPD en el moment en 

què es produeix la baixa Maternitat/paternitat 

Voluntàries 

Curs 

sencer 

(2022/23) 

02/09 a 16/12/22 

Part del 

curs  

Sol·licitar-la a la CAPD abans de començar 

la baixa 

6 MENCIONS 
INTERNACIONAL 

L’estada es pot fer en qualsevol moment 

durant el doctorat.   

INDUSTRIAL Cal tramitar el conveni a l’inici del doctorat 

 

7 
CERTIFICATS SOL·LICITUDS 

Abans de Nadal 01/10/2022 a 16/12/2022 

Abans de Setmana 

Santa 
09/01/2023 a 29/03/2023 

Abans de les vacances 

d’estiu 
10/04/2023 a 26/07/2023 

8 
SEGUIMENT 

ANUAL 
  

Consulteu la informació a cada programa 

de doctorat 

9 PRÒRROGUES Cal contactar amb el vostre programa de doctorat 

 
1 A partir de la data d’inici al programa de doctorat, que pots consultar a l’expedient 

https://www.uab.cat/web/estudis/doctorat/acces/alumne-de-nou-acces-rd-99/2011-1345664822384.html
https://www.uab.cat/web/estudis/doctorat/tots-els-doctorats-1345664818297.html
https://www.uab.cat/web/estudis/doctorat/tots-els-doctorats-1345664818297.html
https://www.uab.cat/web/estudis/doctorat/matricula/matricula-de-primer-curs-1345664825575.html
https://www.uab.cat/web/estudis/doctorat/mobilitat/erasmus-estudis-1345716347353.html
https://www.uab.cat/web/estudis/doctorat/cotutela-internacional-1345665701729.html
https://www.uab.cat/web/estudis/doctorat/despres-de-la-matricula-1345665573449.html
https://www.uab.cat/web/estudis/doctorat/junta-permanent/sol-licituds-1345790710835.html
https://www.uab.cat/web/estudis/doctorat/junta-permanent/sol-licituds-1345790710835.html
https://www.uab.cat/web/estudis/doctorat/mencio-doctor-internacional-1345672459264.html
https://www.uab.cat/web/estudis/doctorat/mencio-de-doctor-industrial-procediment-1345734499643.html
https://www.uab.cat/web/estudis/doctorat/certificats-1345665709369.html
https://www.uab.cat/web/estudis/doctorat/tots-els-doctorats-1345664818297.html
https://www.uab.cat/web/estudis/doctorat/tots-els-doctorats-1345664818297.html
https://www.uab.cat/web/estudis/doctorat/tots-els-doctorats-1345664818297.html
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10 DIPÒSIT 

DATA LÍMIT PER DIPOSITAR2 SENSE 

PAGAR MATRÍCULA CURS 2022/23 

Consulteu al departament la data 

específica del vostre PD. El dipòsit haurà de 

ser validat pel coordinador com a molt tard 

el 30/09/2022, inclòs. 

PREVI AL 

DIPÒSIT (cal 

tenir la 

resolució 

abans de 

dipositar) 

Exempció del temps 

mínim per dipositar 
Sol·licitud a la JP, Calendari 

Defensa amb protecció Sol·licitud a la JP, Calendari 

DIPÒSIT en 

línia 
 Calendari específic de dipòsit 

11 DEFENSA 

PREVI A LA 

DEFENSA (Has 

de tenir la 

resolució 

abans de que 

el 

departament 

ens enviï la 

fitxa de 

defensa) 

Defensa fora UAB 

 
Sol·licitud a la JP, Calendari 

Defensa per 

videoconferència 
Sol·licitud a la JP, Calendari 

QUALIFICACIÓ  
Podràs consultar-la al teu expedient acadèmic un cop ens hagi 

arribat tota la documentació,  

12 TÍTOLS 

SOL·LICITUDS3 

Abans de Nadal 01/10/2022 a 16/12/2022 

Abans de Setmana 

Santa 
09/01/2023 a 29/03/2023 

Abans de les vacances 

d’estiu 
10/04/2023 a 26/07/2023 

EQUIVALÈNCIES DE TÍTOL ESTRANGER 

DE DOCTOR 
En qualsevol moment del curs 

13 
PREMIS 

EXTRAORDINARIS 

Els atorga la Comissió de doctorat, a 

proposta del PD. No és necessària 

sol·licitud prèvia. 

Calendari Comissió de Doctorat 

14 
CERIMÒNIA DE LLIURAMENT DE TÍTOLS I PREMIS 

EXTRAORDINARIS  

18/11/2022 

19/05/2023 

15 
TESI EN 4 

MINUTS 
INSCRIPCIONS 02/03/2023 a 20/03/2023 

15 
ACTIVITATS 

DOCTORAT 
I després del doctorat, què? 21/06/2023 

 
2 Es pren com a data de dipòsit la validació del coordinador/a del programa de doctorat 
3 En el cas de persones estrangeres, es pot sol·licitar el títol sempre que l’Escola de Doctorat disposi  del 

passaport compulsat original vigent. 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». 

https://www.uab.cat/web/estudis/doctorat/diposit-online-de-la-tesi-1345787279574.html
https://www.uab.cat/web/estudis/doctorat/junta-permanent/sol-licituds-1345790710835.html
https://www.uab.cat/web/estudis/doctorat/junta-permanent/sol-licituds-1345790710835.html
https://www.uab.cat/web/estudis/doctorat/junta-permanent/sol-licituds-1345790710835.html
https://www.uab.cat/web/estudis/doctorat/defensa-de-la-tesi-1345665644604.html
https://www.uab.cat/web/estudis/doctorat/junta-permanent/sol-licituds-1345790710835.html
https://www.uab.cat/web/estudis/doctorat/junta-permanent/sol-licituds-1345790710835.html
https://www.uab.cat/web/estudis/doctorat/junta-permanent/sol-licituds-1345790710835.html
https://www.uab.cat/web/estudis/doctorat/titols/titols-oficials-doctor-1345665708767.html
https://www.uab.cat/web/estudis/doctorat/titols/equivalencia-de-titol-estranger-de-doctor/a-1345665708747.html
https://www.uab.cat/web/estudis/doctorat/titols/equivalencia-de-titol-estranger-de-doctor/a-1345665708747.html
https://www.uab.cat/web/estudis/doctorat/premis-extraordinaris-de-doctorat-1345776542096.html
https://www.uab.cat/web/estudis/doctorat/premis-extraordinaris-de-doctorat-1345776542096.html
https://www.uab.cat/web/estudis/doctorat/lliurament-de-titols-de-doctor/a-i-de-premis-extraordinaris-de-doctorat-1345702205296.html
https://www.uab.cat/web/estudis/doctorat/lliurament-de-titols-de-doctor/a-i-de-premis-extraordinaris-de-doctorat-1345702205296.html
https://www.uab.cat/web/estudis/doctorat/-concurs-tesi-en-4-minuts-1345744937034.html
https://www.uab.cat/web/estudis/doctorat/-concurs-tesi-en-4-minuts-1345744937034.html
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CALENDARI ESPECÍFIC DE DIPÒSIT4 

*Les dates marcades en color tenen un termini especial. Consulta les notes a peu de pàgina. 

TRÀMITS 

PREVIS AL 

DIPÒSIT5 

DIPÒSIT (data de 

validació del 

coordinador/a)  

DIFUSIÓ6 APROVACIÓ 

TRIBUNAL 

TRÀMITS 

PREVIS A LA 

DEFENSA 

DATES DEFENSA7 

POTS DEFENSAR A 

PARTIR DE8 

- exempció 

temps 

mínim 

defensa 

- tesi amb 

protecció 

30/099 03/10 11/10 Obligatori: 

El programa 

de doctorat 

ha d’enviar la 

fitxa de 

defensa com 

a mínim 10 

dies hàbils 

abans de la 

data en la 

que es vol 

defensar 

 

Opcionals10: 

- defensa 

fora UAB 

- defensa per 

videoconferè

ncia 

26 de d’octubre 

14/109 17/10 25/10 9 de novembre 

28/109 02/11 10/11 24 de novembre 

18/119 21/11 29/11 15 de desembre 

09/12 12/12 20/12 19 de gener 

13/0111 16/01 24/01 7 de febrer 

20/0111 23/01 31/01 14 de febrer 

03/0211 06/02 14/02 28 de febrer 

17/0211 20/02 28/02 14 de març 

03/0311 06/03 14/03 28 de març 

17/03 20/03 28/03 19 d’abril 

24/03 27/03 11/04 21 d’abril 

31/03 12/04 20/04 5 de maig 

21/04 24/04 03/05 17 de maig 

05/0512 08/05 16/05 30 de maig 

19/0512 22/05 30/05 13 de juny 

02/0612 05/06 13/06 27 de juny 

16/0612 19/06 27/06 11 de juliol 

30/0612 03/07 11/07 25 de juliol 

14/07 17/07 25/07 8 de setembre 

08/09 12/09 20/09 4 d’octubre 

15/09 18/09 26/09 10 d’octubre 

 
4 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. 
5 Han d’estar resolts favorablement si et trobes en alguna d’aquestes situacions, per a poder realitzar el 

dipòsit 
6 L’Escola de Doctorat inclou en la difusió tots els dipòsits validats per la coordinació del programa de 

doctorat (dipòsit en estat ED) fins el divendres o laborable anterior a aquesta data, en cas que no tinguin 

cap error que comporti el retorn del dipòsit. 
7 La defensa s’ha de realitzar com a màxim 3 mesos després de la data de DIFUSIÓ. El mes d’agost no es 

comptabilitza en aquests tres mesos. En cas que aquests 3 mesos finalitzin durant les vacances de Nadal o 

Setmana Santa, es podrà defensar fins el primer dia hàbil després de les vacances.  
8 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 fer-se en dies lectius. 
9 Si es vol defensar entre el 9 i el 13 de gener de 2023, la fitxa de defensa ha d’arribar a l’Escola de 

Doctorat com a més tard, el dia 19 de desembre de 2022 a les 14h. 
10 Han d’estar resolts favorablement, si vols defensar en alguna d’aquestes modalitats 
11 Si es vol defensar entre l’11 i el 14 d’abril 2023, la fitxa de defensa ha d’arribar a l’Escola de Doctorat, 

com a més tard, el dia 27 de març de 2023 a les 14 h 
12 Si es vol defensar entre l’1 i el 8 de setembre de 2023, la fitxa de defensa ha d’arribar a l’Escola de 

Doctorat, com a més tard, el dia 21 de juliol de 2023 a les 14 h. 



 

5 | 8  

22/09 25/09 03/10 18 d’octubre 

REUNIONS DE LA JUNTA PERMANENT, COMISSIÓ DE DOCTORAT I COMITÈ DE 

DIRECCIÓ 

 

JUNTA PERMANENT 

SOL·LICITUDS FINS (primer 

dia laborable del mes) 

REUNIÓ (9:30h) 

03/10 21/10 

02/11 25/11 

01/12 16/12 (anul·lada) 

09/01 27/01 

01/02 24/02 

01/03 24/03 

11/04 28/04 

02/05 26/05 

01/06 16/06 

03/07 21/07 

01/09 22/09 

    

COMISSIÓ DE 

DOCTORAT 

 

PROPOSTES DE PREMIS 

EXTRAORDINARIS FINS  

REUNIÓ PREPARATÒRIA 

INTERNA 

REUNIÓ (9:30h) 

11 gener 03 febrer 14 febrer 

11 maig 2 juny 20 juny 

    

COMITÈ DE DIRECCIÓ 

REUNIÒ PREPARATÒRIA 

INTERNA 

REUNIÓ  

15 nov 29 nov (15:00) 

11 abril 19 abril (10:00) 

 

 

 

 

 

PROCESSOS RELACIONATS AMB ELS PROGRAMES DE DOCTORAT 
 
Setembre   Fins el  

PRESENTACIÓ DE NOUS 

PROGRAMES (PER AL CURS 

2024/25) 

Presentació de la fitxa de nova proposta de PD a la JP 

de setembre (ed.qualitat@uab.cat) 
01/09 

Enviament als departaments i instituts afectats 

l’autorització per fer el programa (ED) 
02/09 

Enviament de les noves  propostes rebudes a l’OQD per 

tal que en faci la revisió (ED) 
02/09 

Rebuda a l’ED de la conformitat dels departaments 

afectats per la proposta de programa de doctorat 
09/09 

Tramesa a l’OQD el vistiplau dels departaments afectats 

per la proposta (ED) 
12/09 

Rebuda de noves propostes aprovades per la CAPD del 

nou programa (promotors del programa) a l’OQD 
12/09 

SEGUIMENTS CURS 2021/22 Data màxima per fer el seguiment 30/09 
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 Alumni 

Segona 

quinzena de 

setembre 

   

Octubre   Fins el 

MODIFICACIONS DE 

PROGRAMES DE DOCTORAT 

(PER AL CURS 2023-24) 

Presentació per part de la CAPD de les modificacions de 

programes a l’OQD 
03/10 

SEGUIMENTS CURS 2021/22 
Lliurament de les llistes de seguiment dels doctorands a 

l’ED 
10/10 

BAIXES DEFINITIVES DE 

DOCTORANDS 
Lliurament de les propostes dels alumnes no avaluables 10/10 

PRÒRROGUES  Resolucions de pròrrogues concedides 10/10 

ENQUESTES 
A les direccions de tesi i a l’alumnat de doctorat que han 

defensat la tesi entre l’1/06 i el 30/09 
15/10 

   

Novembre   Fins el 

BEQUES CSC Propostes de directors per acollir candidats 
Pendent de 

convocatòria 

MODIFICACIONS DE 

PROGRAMES DE DOCTORAT 

(PER AL CURS 2023-24) 

Aprovació de les modificacions per al curs acadèmic 

2023-24 per part de la Junta Permanent de novembre 

Calendari 

Junta 

Permanent 

   

Desembre   Fins el 

SEGUIMENTS 
Lliurament a l’ED de la informació per als estudiants a 

publicar en el web 
16/12 

ADMISSIONS  
Lliurament a l’ED de la fitxa de preinscripció del curs  

2023/24 
21/12 

CANVIS DE RÈGIM DE 

DEDICACIÓ 

Resolucions de la CAPD  16/01 BAIXES 

CANVIS DE DIRECCIÓ I 

TUTORIA 

NOUS PROGRAMES (CURS 

2024-2025) 

Enviament de la memòria pels promotors dels nous 

programes de doctorat a l’OQD perquè en faci la revisió 

(curs 2024-2025) 

31/11 

DEFENSES DE TESIS (NADAL) 
Fitxes de defensa: consultar calendari de dipòsit per a les defenses de la 

setmana posterior a les vacances de Nadal 

   

Gener   Fins el  

CANVIS DE RÈGIM DE 

DEDICACIÓ 

Enviament de les resolucions de la CAPD als doctorands 23/01 BAIXES 

CANVIS DE DIRECCIÓ I 

TUTORIA 

PREMIS EXTRAORDINARIS Enviament de propostes 

Calendari 

Comissió 

Doctorat 

ADMISSIONS 
Actualització al web de les dates de preinscripció als PD 

(ED) 

Finals 

FEBRER 

BEQUES CSC Període de preinscripció específic pendent 

DIPÒSIT 
Confirmació de les dates de tancament del dipòsit en 

línia per al curs 2022/23 
17/01 

NOUS PROGRAMES (CURS 

2024-2025) 

Nous programes Memòria: Tramesa a l’OQD de la 

documentació definitiva aprovada per la CAPD 
18/01 
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OQD presenta la memòria a la JP  Calendari JP 

   

Febrer   Fins el 

NOVES PROPOSTES DE 

PROGRAMES DE DOCTORAT 

(CURS 2024-25) 

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 

02/02 

CANVIS DE RÈGIM DE 

DEDICACIÓ 

Introducció a sigma de les resolucions de la CAPD (ED) 28/02 BAIXES 

CANVIS DE DIRECCIÓ I 

TUTORIA 

EXPEDIENTS Tancament d’expedients no matriculats i no avaluables 

del curs 21/22 (ED) 

28/02 

   

Març  Fins el 

BEQUES CSC 
Proposta d’admissió (coordinacions dels PD) 24/3 

Admissió (ED) 29/3 

DEFENSES DE TESIS 

(SETMANA SANTA) 

Fitxes de defensa: consultar calendari de dipòsit per a les defenses de la 

setmana posterior a les vacances de Setmana Santa 

SEGUIMENTS 
Enviament a l’ED de les llistes d’avaluació dels 

seguiments (doctorands que repeteixen el seguiment) 
31/3 

PLÀ DOCENT (curs 2022-23) Obertura  

ANUL.LACIONS MATRÍCULA Resolució d’anul·lacions 31/3 

   

Abril  Fins el 

PLA DOCENT INDIVIDUAL Signatura i enviament  Tot el curs  

MATRÍCULA 
Doctorands que han aprovat el seguiment al març 

matrícula interna des de l’ED. 
30/04 

   

Maig  Fins el 

PREMIS EXTRAORDINARIS Enviament de propostes 

Calendari 

Comissió 

Doctorat 

NOVES PROPOSTES DE 

PROGRAMES DE DOCTORAT 

(CURS 2025-26) 

Comunicació de l’inici del procés 30/05 

   

Juny  Fins el 

ENQUESTES 
A les direccions de tesi i a l’alumnat de doctorat que han 

defensat la tesi entre l’1/10 i el 31/05 

01/06 a 

15/06 

   

  Fins el 

Juliol   

SIGMA Període de tancament pendent 

MATRICULACIÓ 2023-24 
Primer curs  pendent 

Resta cursos pendent 

DEFENSES DE TESIS (AGOST) 
Fitxes de defensa: consultar calendari de dipòsit per a les defenses de la 

setmana posterior a les vacances d’agost 

   

Setembre (provisional)  Fins el 

PRESENTACIÓ DE NOUS 

PROGRAMES (PER AL CURS 

2025-2026) 

Presentació de la fitxa de nova proposta de PD a la JP 

de setembre (ed.qualitat@uab.cat) 
01/09 

Enviament als departaments i instituts afectats 

l’autorització per fer el programa (ED) 
02/09 

Enviament de les noves  propostes rebudes a l’OQD per 02/09 
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tal que en faci la revisió (ED) 

Rebuda a l’ED de la conformitat dels departaments 

afectats per la proposta de programa de doctorat 
09/09 

Tramesa a l’OQD el vistiplau dels departaments afectats 

per la proposta (ED) 
10/09 

Rebuda de noves propostes aprovades per la CAPD del 

nou programa (promotors del programa) a l’OQD 
10/09 

SIGMA 
Període de tancament  (afecta tots els mòduls i tots els 

usuaris) 
pendent 

SEGUIMENTS CURS 2021/22 Data màxima per fer el seguiment 30/09 

 

 

 

 

 

 

 


