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Avaluació i seguiment anual de la tesi / 

Evaluación y seguimiento anual de la tesis /  

Evaluation and annual follow-up of the thesis 

 
Curs Acadèmic / Curso Académico / Academic Course : 2022-2023 

Programa de Doctorat/ Programa de Doctorado/ PhD Program : 

Immunologia Avançada 

 

 

1) Calendari de la prova de seguiment/ Calendario de la prueba de 

seguimiento/ Follow-up test calendar * 

*Cal indicar en aquest punt com es comunicarà als estudiants de doctorat la convocatòria del 

seguiment i l’avaluació final. 

Escola de Doctorat 
 Trav. de Can Miró s/n · Edifici U · 

Campus de la UAB · 08193 Bellaterra 

(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona· Spain ·  

ed.seguiments@uab.cat www.uab.cat 

 

 

La exposición oral del doctorant és realitzarà al mes de juny (excepcionalment al juliol) de l’any 

en curs  

 

mailto:ed.seguiments@uab.cat
http://www.uab.cat/
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2) Composició del/s tribunal/s avaluador/s / Composición del/los tribunal/es 

evaluador/s / Composition of the evaluation panel (s) 

Cada any es crea una Comissió de Seguiment de doctorat formada per 3 doctors que formen 

part del Programa de Doctorat o directors del mateix. 
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3) En què consisteix la prova de seguiment / En qué consiste la prueba de 

seguimiento / What is the follow-up test 

 

Els doctorands, a qui es citarà amb un temps mínim de 15 dies d’antelació, hauran de 
presentar: - Un informe escrit seguint el model proposat de les activitats realitzades el darrer 
any. EXTENSIÓ MÀXIMA DE 3 PÀGINES.  
- Exposició oral de l’informe davant la Comissió 
 
L’exposició oral del doctorand constarà en 10 minuts com a màxim de presentació de l’informe 
sol·licitat per la Comissió, seguits de 5-10 minuts durant els quals la Comissió podrà formular 
preguntes i comentaris.  
 
El Director de Tesi del doctorand decidirà, de forma potestativa, la seva assistència durant 
l’exposició així com la seva participació en els comentaris de la Comissió al treball presentat.  
 
La Comissió emetrà un informe final amb les valoracions del treball, les recomanacions de la 
Comissió i la qualificació obtinguda pel doctorand. Una valoració positiva de l’informe 
presentat permetrà la matriculació del doctorand per al curs acadèmic següent. A més, la 
Comissió elaborarà una fitxa per a cada estudiant de doctorat que s’usarà de referència a les 
avaluacions successives. 
 
El model d’informe sol·licitat el podrà definir cada any la Comissió escollida sempre que 
s’informi els doctorands i els seus directors amb un temps mínim de 15 dies. L’informe de 
seguiment dels doctorands haurà d’incloure els apartats següents:  

1- Objectius Generals del Treball de Tesi Doctoral. Explicar quants d’aquests objectius es 
van acomplir abans del curs acadèmic actual.  

2- Objectius aconseguits durant el darrer curs acadèmic (setembre a juliol). Explicar la 
metodologia i els resultats obtinguts així com la seva importància en l’assoliment dels 
objectius generals. 

3- Anàlisi crítica dels objectius i la metodologia proposada per al curs següent així com de 
la importància de la mateixa en el desenvolupament del treball d’investigació. rals. 

4- Producció científica  
a) Nombre de treballs presentats a congressos durant aquest període. Adjuntar document 
acreditatiu.  
b) Nombre de treballs acceptats o publicats en el període avaluat. Adjuntar document 
acreditatiu 
 

L’informe final elaborat per la Comissió de Seguiment inclourà a més els apartats següents:  
a) Valoració del director de tesi  
b) Comentaris i/o recomanacions de la Comissió de Seguiment 

*En cas que no es superi la prova de seguiment, l’alumne s’haurà de presentar a una nova 

prova d’avaluació que es farà entre el mesos de febrer i març depenent de quan hagi estat la 

primera convocatòria (no abans dels sis mesos de la prova del seguiment corresponent). 
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*En el cas que a la prova convocada hi hagi una avaluació negativa, cal indicar en 

quines dates es tornaria a convocar;  

 


