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Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Ambientals
Seguiment anual dels estudiants de doctorat 2020‐21
 Avaluació de seguiment dels estudiants de 1er any (admesos al Programa de
Doctorat durant el curs 2020‐21)
 Per a cada estudiant serà imprescindible:
 Un informe del director/rs, enviat a doctorat.icta@uab.cat almenys una
setmana abans de l’avaluació.
 Una presentació oral de 10 minuts (en Català, Anglès o Espanyol) i en
acabar, el tribunal disposarà de 10 minuts per a plantejar els comentaris o
preguntes que consideri.
 La presentació, enviada almenys una setmana abans de l’avaluació a
doctorat.icta@uab.cat , estarà formada per:
 Introducció a la temàtica de la tesis
 Objectius de la tesis y la seva justificació.
 Metodologia
 Resultats preliminars
 Planificació detallada per al pròxim curs, incloent l’escriptura d’un
article.
 L’objectiu d’aquesta avaluació és comprovar que la tesis es desenvolupa d’acord al
Pla de Recerca i el Pla d’activitats aprovat per la CAPD.
 L’avaluació està programada per al pròxim 15 de setembre de 2019, d’acord amb
l’horari proposat per la coordinació del Programa.
 Tots els estudiants de primer any han d’assistir a les presentacions orals dels deus
companys de primer, per tal de conèixer d’altres temàtiques dins del seu camp
d’estudi.
 Cada gran àrea de recerca tindrà el seu propi tribunal d’avaluació que es
mantindrà durant tots els anys de durada del Doctorat. Aquestes àrees són:
 Economia Ecològica y Gestió Ambiental
 Tecnologia Ambiental
 Canvi Global i Canvi Climàtic.
 Ecologia Industrial i Urbana
 Qualsevol situació no determinada en aquesta normativa es tractarà
individualment amb la coordinació del Programa de Doctorat.
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El progres dels estudiants de doctorat de 2on any (admesos durant el curs 2019 – 20)
s’avaluarà mitjançant:
 Un informe del director/rs de cada estudiant, enviat a doctorat.icta@uab.cat ,
coma mínim una setmana abans de l’avaluació.
 Evidència de la presentació d’un article a una revista internacional indexada (peer‐
reviewing) derivat de la seva recerca fins a la data, i enviada a
doctorat.icta@uab.cat, com a mínim una setmana abans de l’avaluació.
 Una presentació oral de 10 minuts (en Català, Anglès o Espanyol) en la qual han de
figurar les següents seccions:
 Planificació del Projecte de Tesis durant l’any acadèmic en curs.
 Informe de progres incloent els resultats obtinguts.
 Activitats de divulgació.
 Conclusions preliminars.
 Pla futur de treball.
 L’objectiu principal de l’avaluació és que el comitè detecti qualsevol disfunció
durant el desenvolupament del projecte de recerca del doctorat, que pugui posar
en perill la finalització del projecte en 3 anys.
 Si el projecte s’està desenvolupant segons amb el Pla de Recerca i s’ha enviat un
article, el tribunal determinarà que el doctorat progressa favorablement.
 Las avaluacions de segon any no són obertes, només estaran presents els
avaluadors i l’estudiant.
 Qualsevol situació no determinada en aquesta normativa es tractarà
individualment amb la coordinació del Programa de Doctorat.
 Aquestes avaluacions s’organitzaran per al pròxim 16 de setembre de 2021, en els
horaris que determinarà la coordinació del Programa
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El progrés dels estudiants de doctorat de 3er. any (admesos durant el curso acadèmic
2018‐19) i que no dipositin la tesis abans del 30 de setembre de 2021, s’avaluarà a partir
de:
 Un informe del director/rs de cada doctorand enviat a doctorat.icta@uab.cat una
setmana abans de l’exposició oral.
 Una presentació oral (10 min) (en català, anglès o espanyol) enviada una setmana
abans a doctorat.icta@uab.cat que estarà formada per:




Publicacions derivades de la Tesis Doctoral.
Compliment del cronograma del Projecte de Recerca.
Si es necessària, justificació per a sol∙licitar una pròrroga per tal de
completar la Tesis, y pla de contingència per a dur‐la a terme.

 L’objectiu d’aquesta avaluació es demostrar que existeix una planificació per a
para finalitzar la tesis en 3 anys o poc més.
 Las avaluacions no son obertes, només seran presents els avaluadors i l’estudiant
de doctorat.
 Qualsevol situació no determinada en aquesta normativa es tractarà
individualment amb la coordinació del Programa de Doctorat.
 Les avaluacions se organitzaran per al 17 de setembre de 2021, segons l’ horari
que determinarà la coordinació del Programa de Doctorat.
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 El progres dels estudiants de 4rt, 5é i següents anys (admesos al programa de
doctorat durant el curso acadèmic 2016 ‐17 o anterior) i que no dipositin la tesis
antes del 30 de setembre de 2021 seran avaluades mitjançant:





Un informe del director/rs de cada estudiant enviat a
Doctorat.icta@uab.cat una setmana abans de l’avaluació.
Una presentació oral (10 min) (en Català, Anglès o Espanyol) amb les
publicacions derivades de la Tesis Doctoral.
Compliment del cronograma de la tesis.
Justificació argumentada de la necessitat d’obtenir una última
pròrroga per a completar la tesis, i el pla de contingència per a
aconseguir‐ho.

 L’objectiu d’aquesta avaluació és comprovar que la tesis s’acabarà en el mínim
temps possible, abans de finalitzar el 5é any des de l’admissió, en el cas dels
doctorands a temps complert i en el 7é en els de temps parcial.
 Les avaluacions s’organitzaran el 20 de setembre de 2021, segons l’horari
determinat per la coordinació del Programa.
 Qualsevol situació no determinada en aquesta normativa es tractarà
individualment amb la coordinació del Programa de Doctorat.
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