
Normativa de seguiment del Programa de Doctorat en 
Enginyeria Electrònica y de Telecomunicació  

per al curs 2022-23. 
 
 
La Comissió Acadèmica del programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica i 
de Telecomunicació aprova que:  
 

• Les comissions de seguiment es composen de tres membres designats, 
juntament amb un suplent, per la Comissió Acadèmica del Programa de 
Doctorat. Els membres de la comissió han de ser professors o 
investigadors amb reconeguda experiència investigadora, que pertanyin 
a les línies de recerca participants al programa de Doctorat. Els noms 
concrets dels membres del tribunal es comunicaran, amb al menys 20 
dies hàbils d’anticipació, al taulell d’anuncis de cada Departament. 

 
• El període en que es farà el seguiment ordinari serà durant el mes de 

juliol del curs 2022-23 (juliol de 2023).  
 

• L’alumne caldrà que aporti per escrit i de manera obligatòria als 
membres de la comissió  tres dies abans de començar l’acte de 
seguiment els següents documents:  

 
1) Informe de seguiment (ver format a l’annex I) que resumirà el 

treball realitzat pel doctorant durant el curs. 
 

2) Pla de recerca 
 

3) Dos informes, un del  director de tesis (veure annex II) i un altre 
del tutor acadèmic (veure annex II). Es possible presentar també 
un únic informe signat pel director i el tutor. Als informes, el 
director i el tutor acadèmic de la tesis informen, com a mínim, 
sobre si se ha seguit la pauta acordada respecte al nombre de 
reunions establert amb el director de tesis i si se han portat a 
terme las tasques de recerca i les activitats de formació previstes 
pel curs acadèmic.   
 

 4) El document d’activitats, així com las justificacions pertinents de la 
assistència/superació de totes las activitats realitzades durant 
aquest curs. Aquestes evidències han d’estar disponibles a la 
intranet del doctorat i han d’haver estat validades per la 
directora/director. 

 
• La comissió de seguiment participa en l’avaluació en las següents 

activitats:  
 

1) Activitat obligatòria: Assistència a seminaris o conferències 
impartits per experts a l’ àmbit de coneixement (per curs 
acadèmic). L’estudiant de doctorat realitzarà un informe sobre el 



seminari o conferència al que ha assistit que serà avaluat pel 
tribunal de seguiment anual per tal  comprovar l’aprofitament de 
l'assistència al seminari/conferencia. 

 
2) Activitat 2 optativa: Curs d’emprendiment i empresa 

 
 

      3) Activitat 3 optativa: Curs de propietat intel·lectual e industrial 
 

 Si en les activitats anteriors (Activitat 2 i 3 optatives) no s'ha obtingut 
certificat de superació i només d'assistència, l'estudiant de doctorat 
realitzarà un informe sobre el curs realitzat que serà avaluat pel 
tribunal de seguiment anual per comprovar l'aprofitament de l'alumne 
en la realització del curs. 
 

• L'acte de seguiment consistirà en una presentació oral per part del 
doctorant (màxim 10 minuts) que serà avaluada per la comissió de 
seguiment. La presentació oral haurà de tractar els punts recollits en 
l'informe de seguiment. A continuació, la comissió podrà preguntar als 
estudiants els aclariments que consideri oportuns, tant de l'informe de 
seguiment com del desenvolupament del pla de recerca i del document 
d'activitats. 

 
• Excepcionalment i amb el vistiplau de la comissió acadèmica del 

doctorat, el seguiment podrà realitzar-se prescindint de la presentació 
oral. En aquest cas, serà necessari un informe previ del director de tesi 
justificant aquesta situació. Els documents relacionats amb els punts 1), 
2), 3) i 4) s’han de entregar al coordinador del programa de doctorat.   

 
• Els criteris de valoració de la comissió de seguiment seran principalment 

relatius a la continuïtat del treball, el seguiment de la planificació i 
progrés del pla de recerca i si fos el cas, la defensa de les variacions i 
del treball realitzat durant l'última anualitat. La comissió de seguiment 
elaborarà un acta de seguiment on quedi reflectit si l'estudiant ha 
complert o no amb els objectius de recerca prevists per a aquest curs 
segons el seu pla de recerca. L'acta també reflectirà el grau de 
compliment del document d'activitats així com la superació de les 
activitats que correspongui avaluar a la comissió de seguiment. 

 
 
 
 
 
 
 
Asier Ibeas 
Coordinador del Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica  
i de Telecomunicació 



ANNEX I: 

Guia per l’informe de seguiment.   
Aquest document explicita la informació que cal que contingui l'informe de seguiment 
que els doctorands lliuraran a la comissió de seguiment per tal de poder ser avaluats. 

Si bé el format del document és lliure, el document, que en cap cas no ha de tenir més 
de 5 fulls, cal que inclogui els següents apartats amb la informació que s'hi explicita en 
cada un d'ells: 

1. Dades generals 

• Nom del doctorand 
• Nom del director de la tesi 
• Títol de la tesi 
• Data d'admissió al programa de doctorat 

 

2. Breu descripció del tema de la tesi.  

En aquest apartat caldrà descriure de forma breu (com a màxim un full) el tema central 
de la vostra tesi així com l'objectiu principal de la recerca que esteu duent a terme. 

 

3. Anàlisi del treball realitzat des de l’últim seguiment.1  

Aquest apartat contindrà la informació relativa a l'estat actual de les tasques que s’han 
realitzat des de l’últim seguiment, comparant-les amb les que es van planificar en 
l'informe de progrés del curs anterior. En cas que s'hagin produït desviacions sobre la 
planificació prevista cal justificar- les en aquest apartat. Caldrà explicitar les 
contribucions científiques, si n’hi ha, a que han donat lloc o que s’espera que donin. 

 

4. Pla de treball per al proper any.  

S'inclourà en aquest apartat un pla de treball per al proper any. Aquest pla de treball 
haurà d'incloure les tasques a realitzar, el seu objectiu i el període de realització de 
cada tasca. Es valorarà que proporcioneu indicadors explícits dels resultats de les 
tasques a realitzar, com ara la redacció de reports de recerca o d'articles, la 
presentació de ponències en congressos, el desenvolupament de prototips, ... 

1Aquest apartat no és aplicable als doctorands que realitzen el seu primer informe de 
seguiment. En aquest cas, a la secció 3 s’ha d’explicar el treball portat a terme des de la data 
d’admissió al doctorat.  
 
 
 
 



Anex II 

 

 

 

Model d’informe del director sobre el seguiment anual de la tesi doctoral  

Modelo de informe sobre el seguimiento anual de la tesis doctoral 

Standard form for the director's report on the annual monitoring of the doctoral thesis 

 
 
Nom del director de la tesi / Nombre del director de la tesis / Name of the thesis director 
 
 
 
Títol de la tesi presentada / Título de la tesis presentada / Title of the thesis 
 
 
 
 
 
Nom i cognoms del doctorand / Nombre y apellidos del doctorando / Name of the candidate 
 
 
 

1. INFORME RAONAT ; INFORME RAZONADO; REASONED REPORT 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANT: 
En el cas que la tesi estigui en el seu 3è,4art o 5è seguiment a temps complert o bé el 5è,6è,7è o 
8è seguiment a temps parcial, cal que indiqueu la probabilitat de la tesis pugui ser dipositada en el 
següent curs.  
 
Sí podrà ser dipositada ____     No, no podrà ser dipositada encara____ 
(marqueu amb una creu la resposta) 

 
 
IMPORTANTE:  

En el caso de que la tesis se encuentra en su 3r, 4º o 5º seguimiento a tiempo completo o el 5º ,6º,7º o 8º 
seguimiento a tiempo parcial, es necesario indicar la probabilidad de que la tesis pueda ser depositada en el siguiente 
curso.   

 

Si  se puede depositar ____ No, no se puede depositar aún____  

(marque con una cruz la respuesta) 

 

 
IMPORTANT:  
If the thesis is on its 3rd, 4 th or 5th annual review (full-time studies) or on its 5th, 6th,7th or 8th 
 (part-time studies), it is necessary to indicate the likelihood of being able to deposit it in the next 
academic year. 
 
Yes, it can be deposited ____ No, it cannot be deposited yet ____ 
(Insert an X to show your answer) 
 

DATA / FECHA / DATE: 

 
SIGNATURA / FIRMA /SIGNATURE:    
 
 
 
 
 


