DIPÒSIT TESI

DOCTORAND diposita la tesi a l’ED
(heu de demanar cita prèvia)

No

Està tot
correct

Llegenda:
ED: Escola de Doctorat
D/I.: Departament/Institut

ED atura dipòsit fins
a la subsanació

Sí

DIFUSIONS
DIPOSITS
DILLUNS

Subsanat

ED difon totes les tesis dipositades
fins dilluns a les 14 h. La difusió es
publica a web

7 dies més tard

No
Està tot
correct

ED atura dipòsit fins
a la subsanació

Sí

APROVACIÓ
TRIBUNAL

FITXA
DIFUSIÓ de
la DEFENSA

DIFUSIÓ
DEFENSA

Subsanat

ED aprova el tribunal . S’envia nomenament a
doctorand, director i D/I. Després als membres tribunal.
El doctorand emplena la fitxa TESEO i envia els exemplars
de la tesi a tots els membres del tribunal amb 15 dies
d’antelació a la defensa de la tesi

La coordinació del Programa de Doctorat
envia a l’ED la fitxa de difusió de la
defensa amb la data, hora i lloc, amb un
mínim de 10 dies d’antelació

D/I rep la informació del
dia, hora i lloc de defensa

ED difon data i lloc de defensa a l’agenda
de la plana web de l’ED.

PRESIDENT DEL TRIBUNAL pacta
dia, hora i lloc de defensa de
comú acord amb tots els agents
implicats.

ED envia la documentació de
la defensa (acta) al D/I.

Mínim 10 dies més tard

DEFENSA

DOCTORAND defensa la tesi

24 h més tard

SECRETARI (o persona autoritzada) porta
la documentació de la defensa a l’ED

24 h més tard

QUALIFICACIÓ
FINAL

ED comunica nota final al doctorand, director, tutor i
D/I.

A partir de les 72 h

ED tanca expedient de l’alumne i revisa fitxa TESEO i li
envia e‐mail al doctorand informant‐lo que ja pot
demanar el títol

TÍTOL DE
DOCTOR
DOCTORAND demana CITA
PREVIA A L’ED per SOL∙LICITAR
EL títol de Doctor .

I recorda:












Entre dipòsit i defensa poden transcorre
entre 20 i 60 dies aproximadament, en
funció si aquest s’ha fet en període
extraordinari o no.
Cal consultar el calendari de períodes no
lectius quan el teu dipòsit inclogui el
Nadal, Setmana Santa o agost i períodes
EXTRAORDINARIS.
Si no has defensat la tesi 3 mesos després
de la data de dipòsit, caldrà fer un nou
dipòsit (abonament taxes, etc.)
Si se’t reclama documentació el dia del
dipòsit cal aportar‐la en un màxim de 10
dies.
Aquest diagrama és un resum. No oblidis
consultar la informació completa a
l’apartat Dipòsit del web i a la normativa.
En el moment de dipòsit hauràs d’abonar
(si no ho has fet abans) totes les tutories
de tesi, matrícules i taxa de la defensa.

