PROCEDIMENT DE SEGUIMENT ANUAL DEL DOCTORAT DE BIOTECNOLOGIA
Curs 2020‐2021
El seguiment té lloc després de l'admissió i matrícula en el Doctorat, una vegada a l'any, i
consisteix en la presentació per part del doctorand/a dels avenços realitzats fins al moment
de la celebració de la comissió de seguiment. La superació d'aquesta prova és condició
necessària per poder realitzar la matrícula de l'any següent. La Comissió Acadèmica del
Doctorat aprova, abans del 20 de desembre de cada curs acadèmic, els Presidents de les
Comissions de Seguiment, i els comunica el grup d’estudiants del que han de fer el seguiment
al principi de l’any següent.
1. COMISSIONS DE SEGUIMENT. Les comissions de seguiment dels Estudis de Doctorat de
Biotecnologia, donada la seva multidisciplinarietat i els Departaments/Instituts involucrats en
les línies de recerca del programa es distribueixen en les següents àrees:





Enginyeria Química (4 comissions)
Microbiologia
Bioquímica
Nanotecnologia

Les comissions estan formades per tres investigadors de les àrees mencionades. Abans del 15
d’Abril de 2021, els presidents de cada comissió enviaran a cada doctorand/a un correu
electrònic per informar sobre:




La composició de la seva comissió de seguiment
La data límit en que haurà de remetre l’informe sobre la seva activitat de l’any
avaluat
La data i horari en que s’efectuarà la sessió de seguiment amb la comissió

El presidents de les comissions també enviaran als Directors/directores dels un correu
electrònic, sol∙licitant‐los els informes individuals sobre els seus doctorands.
2. CALENDARI DE LES SESSIONS DE SEGUIMENT Les sessions de les comissions de seguiment
es realitzaran al mes de Juliol
3. LLIURAMENT DELS INFORMES ANUALS DE SEGUIMENT A LES COMISSIONS DE SEGUIMENT
3.1. Informe de seguiment anual de la direcció de la tesi doctoral. El director/a de la tesi haurà
de presentar un informe sobre les activitats del doctorand/a en el curs informat i fer una
valoració sobre el seu progrés i la continuïtat dins del programa. L’informe s’haurà de lliurar
per correu electrònic al president de la comissió corresponent abans de la data indicada.
3.2. Informe de seguiment anual de l'estudiant. L'estudiant haurà de preparar un informe
sobre les activitats realitzades en el curs avaluat, l’avenç de la seva tesis, en el context del pla
de recerca aprovat al seu inici, i les activitats previstes en el proper curs. Posarà també en
context del projecte de tesis els objectius aconseguits.

Una vegada rebuts tots els informes, el President de la Comissió els farà arribar de forma
electrònica a la resta de membres de la comissió els informes rebuts.
5. REALITZACIÓ DE LA PROVA DE SEGUIMENT. En la data i horari indicats, l’estudiant
mantindrà una trobada amb la comissió que li correspon, amb la que discutirà l’avenç de la
seva tesis, tenint en compte les informacions exposades en els informes corresponents.
6. AVALUACIÓ DE LA PROVA DE SEGUIMENT Després de cada sessió, els membres de la
comissió de seguiment redacten i signen l'acta d'avaluació i informe conjunt del seguiment.
Els membres de la comissió poden informar: ‐ favorablement (el doctorand/a ha superat la
prova i pot matricular‐se en el curs acadèmic següent) ‐ favorablement amb observacions (el
doctorand/a haurà de passar una altra comissió de seguiment en el termini màxim de 6
mesos) ‐ desfavorablement (el doctorand/a no podrà realitzar una nova matrícula en el
doctorat) Les actes d'avaluació del seguiment de cada doctorand/a seran arxivades juntament
amb la documentació pel programa de Doctorat. A continuació s'elaborarà una llista on
constarà per a cada any de seguiment la relació de doctorands/as presentats a les proves de
seguiment juntament amb la qualificació obtinguda, que serà aprovada per la CAP i signada
per la Coordinadora del programa. Aquesta llista serà enviada a l'Escola de Doctorat abans
del 30 de setembre de cada any.
6. SEGUIMENT NO PRESENCIAL D’acord amb la normativa acadèmica que regula els estudis
de Doctorat de conformitat amb el RD99/2011, l’article 351. Avaluació del doctorand o
doctoranda, punt 2) s’estableix el següent: Aquesta avaluació anual, a més, ha d’incloure la
presentació oral i presencial del doctorand de l’estat del treball realitzat. En casos
excepcionals la comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar, prèvia
sol∙licitud del director o del tutor, substituir la presentació presencial per un altre format.

