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Benvolgudes, benvolguts,   

  

Primer de tot, us desitgem un bon 2022.   

  

En segon lloc, informar-vos que en el següent enllaç (punt 3 notes informatives) trobareu la nova 

resolució de la directora per la qual s'aixeca la suspensions dels procediments que depenen de 

la escola de doctorat. És important tenir en compte que  tot i que els procediments queden oberts 

encara necessitarem un temps per tenir una total normalitat, durant les properes setmanes  

treballarem per anar actualitzant tota la informació i normalitzant la situació en els diferents 

processos.   

   

A continuació us recordem de manera detallada, com quedaran a partir del dia 12, els processos més 

importants i com aniran evolucionant:      

   

1. SIGMA  

A partir del 12 de gener ja tornaran a estar disponibles a la plana de Serveis i tràmits en línia 

(sia.uab.cat):  

• Accés per a tots els estudiants de doctorat a tots els serveis en línia (automatrícula, Accés, 

sol·licitud de títol). Us recordem que els serveis de Dipòsit de tesi i introducció del pla de 

recerca i activitats ja estan activats des del passat dia 7/1.  

• Accés a Sigma per part del professorat que permetrà, tant la validació de les activitats  com  

 la validació dels dipòsits, des de qualsevol ordinador  (*).   

•  Accés a Sigma per part del personal de suport als programes de doctorat des de qualsevol  

ordinador.  

   

2. WEB de l’Escola de Doctorat  

Estem treballant per actualitzar la Informació, pel que fa al calendari dels processos (matrícula, 

dipòsits de la tesi, preinscripció 21/22, etc.)  

   

3. Canvis en el calendari  

• L’automatrícula per als estudiants a partir del segon seguiment per al curs 21/22 estarà 

oberta fins el 31/1  

• L’automatrícula per als alumnes de nou accés al curs 21/22 estarà oberta fins el 28/2.  

• Els doctorands podran dipositar les tesis sense haver d’abonar una nova matrícula fins el 

28/2  

• Preinscripcions per al curs 21/22 del 12 al 22 de gener  

• Termini dels 3 mesos des del dipòsit fins la defensa, ha quedat aturat durant el període 

d’inhabilitació a causa del ciberatac, a partir del 12/1 s’inicia la continuació d’aquest termini 

per als estudiants que tinguessin feta la difusió de la tesi, aprovat el tribunal o bé informada 

a l’ED la data de la defensa.  
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Per a les activitats formatives transversals (de l’Escola de Doctorat) del curs 21/22, es farà la 

inscripció pel Campus Virtual de la UAB del curs 2021/22, per poder-hi accedir caldrà haver-se 

matriculat del curs 21/22. 

 

A mesura que anem progressant en el restabliment de la normalitat us anirem informarmant dels 

diferents canvis.  

 

Us informem també que des de l’escola enviarem missatges a les persones admeses de primer que 

encara no s’han matriculat i als estudiants matriculats del curs 20/21 que no s’hagin matriculat encara 

del 21/22, indicant els calendaris.  

   

(*). Els estudiants de doctorat que tinguin directors externs, encara no podran validar els dipòsits de 

les tesis, en cas que hi hagi estudiants que hagin de dipositar i tinguin un director extern, cal que 

abans de dipositar contactin amb ed.intranet@uab.cat  
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