SEGUIMENT 2019-2020

Alumnes del POLITICS, POLICIES AND
INTERNATIONAL RELATIONS PROGRAMME.
28/04/2020
El programa PPIR ha modificat el seu sistema habitual de seguiment i avaluació de la feina
dels doctorands a causa de la pandèmia.
Concretament, es preveu dues sessions possibles per a les proves de seguiment, la primera
durant la segona quinzena de juny (virtual, a no ser que es digui el contrari), la segona entre
el 14 i el 25 de setembre, presencial com a primera opció i virtual de ser necessari per a
tothom o alguns candidats. Els doctorands podran, d’acord amb el seu director/a, triar una
o altra data. Les actes es lliuraran a l’Escola de Doctorat abans del 10 d’octubre de 2020.
El seguiment es farà de forma separada per a cadascuna de les tres grans línies de recerca
del programa: ciència política, polítiques públiques (IGOP) i Relacions Internacionals. Com
habitualment, els doctorands hauran de lliurar un informe i documents annexos (papers,
capítols de tesi...), a l’igual que el director/a de la tesi. Els dos informes esmentats s’hauran
d’enviar almenys 9 dies a la direcció del Programa que s’indicarà abans de la data de
realització, per facilitar la lectura del tribunal.
Entre el 22 de maig i el 7 de juny els alumnes hauran de triar convocatòria i rebran
instruccions específiques.

A continuació, dates i tribunals segons el que s’acaba de dir.
1.CIÈNCIA POLÍTICA
Tribunal: Ixchel Perez, John Etherington, Eva Ostergaard: Suplents: Eva Anduiza, Núria
Font
Juny. 22 de juny, matí
Setembre. Data a concretar
2.IGOP/Polítiques públiques
Tribunal: Raquel Gallego, Ismael Blanco, Marga León. Suplents: Zyab Ibáñez, Carlos
Delclós
Juny. 29 de juny, matí
Setembre. Data a concretar
3.RELACIONS INTERNACIONALS
Tribunal: Oriol Costa, Laura Feliu, Ferran Izquierdo. Suplents: Rafael Grasa, Elisabeth
Johansson
Juny. 29 de juny, 11 a 14.
Setembre. 21 de setembre, 11 a 14 hores. Sala Annexa Facultat Ciències Polítiques i
Sociologia

