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Avaluació i seguiment anual de la tesi
Curs Acadèmic: ____2021-2022_____________________________
Programa de Doctorat: Biologia i Biotecnologia Vegetal
1) Calendari de la prova de seguiment
Les sessions de seguiment es convoquen normalment al mes de juliol, i el calendari obeeix a la
necessitat de poder tenir disponibilitat dels membres de la comissió i dels doctorands que fan
estades a l’estranger. Els doctorands que fan estades mes llargues a l’estranger poden
sol∙licitar, a la comissió de seguiment, la realització de la sessió a través de videoconferència.
(cada president de comissió posa la data acordada amb els diferents membres de comissió i
convoca als doctorands)

2) Composició del/s tribunal/s avaluador/s
Comissio: President‐ Vocal ‐Secretari
Com 1: Benet Gunsé‐ Mercè Llugany‐ David Caparrós
Com 2: David Caparrós‐ Benet Gunsé‐ Laia Guardia
Com 3: Maria Lois‐ Cristina Roquet‐ Isabel Corrales
Com 4: Mercè Llugany‐ Roser Tolrà‐ David Caparrós
Com 5: Amparo Monfort‐ Laia Guardia‐ David Caparrós
Com 6: B.Sansegundo‐ J.L. Lopez Moya‐ Soledad Martos
Com 7: Soledad Martos‐ J.L. Lopez Moya‐ Mercè Galbany
Com 8: Amparo Monfort‐ Mª J Aranzana‐ Isabel Corrales
Com 9: Roser Tolrà ‐Charlotte Poschenrieder‐ JMª Casacuberta
Com 10: Charlotte Poschenrieder‐ Nuria Sanchez‐Coll‐ Isabel Corrales
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3) En què consisteix la prova de seguiment

El seguiment consta d’una presentació (15 minuts aproximadament) per part de l’alumne de
l’estat de la recerca i dels objectius i activitats de l’any acadèmic en curs. Una setmana abans
de la data el doctorand haurà d’entregar al president de la comissió el informe anual de les
seves activitats i el pla de treball per l’any següent, i el mateix dia del seguiment s’entrega
una còpia (en paper o pdf si el format es virtual) a cada membre de la comissió. D’acord
amb la normativa (RD99/2011), el director/s i els tutors acadèmics (si n’hi ha) han d’emetre
un informe en el que valorin si el doctorand ha seguit la pauta acordada pel que fa al nombre
de reunions establert entre el mateix doctorand i el director de tesi i si ha dut a terme les
activitats de formació previstes per al curs acadèmic.
Totes les comissions de seguiment apliquen les mateixes pautes per la avaluació i la
redacció del informe de seguiment : Adequació de la presentació oral als objectius del
projecte de tesi doctoral tenint en compte la temporització del seguiment; Observacions en
favor del desenvolupament i millora del treball d’investigació i de la redacció final de la tesi
doctoral; Acreditació de la realització de les activitats formatives obligatòries i optatives
durant el curs de seguiment; Informe favorable del director i del tutor de la tesi
Les resolucions de la comissió poden ser: “Favorable”, “Favorable amb observacions” o
“Desfavorable”.

*En el cas que a la prova convocada hi hagi una avaluació negativa, cal indicar en
quines dates es tornaria a convocar;

En cas de resolució desfavorable el doctorand te fins al mes de Gener per incorporar millores i
sol∙licitar una nova avaluació. En cas de no superar per segona vegada l’avaluació el doctorand
no pot continuar en el programa.
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