
PLA DE RECERCA, SEGUIMENT I AVALUACIONS ANUALS [Secció 2a del títol V de la Normativa Reguladora del Doctorat a l’empara de l’RD 99/2011]

El pla de recerca 
és acceptat?

L’avaluació és 
positiva?

Continuo treballant 
en el pla de recerca 

d’acord amb les 
indicacions rebudes 

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

Sol·licito 
l’acceptació del pla 

de recerca

Presento 
documentació 

sobre els avenços 
del pla de recerca

És la primera vegada que 
presento el pla de recerca?

Fi

Estic matriculat del 
curs acadèmic vigent?

Em matriculo quan 
s’inicia el nou curs 

acadèmic 

Tinc 2 informes positius 
consecutius de seguiment i 
considero que he finalitzat 
l’elaboració de la meva tesi 

doctoral?

NO

SI

SI
SISI

He de demanar 
pròrroga tenint en 
compte el règim de 

permanència?

Se’m concedeix 
la pròrroga?

NO

NO

Elaboro un nou pla, en el cas de no acceptació del pla o 
d’informe de seguiment negatiu.

Escola de Doctorat
Data: 10/07/2012

Elaboro el pla de 
recerca

Enllaç des 
d’Accés, 

admissió i 
matrícula

Inicio el procediment 
d’autorització dipòsit  i 

d’autorització defensa de la tesi

Enllaç a autor. 
dipòsit i autor. 

defensa 

Sóc baixa definitiva en el programa 
de doctorat. 

Puc presentar un recurs o demanar 
l’admissió a un altre programa

ESQUEMA TERMINI MÀXIM 
DEFENSA TESI 

TEMPS 
COMPLET 

TEMPS 
PARCIAL 

TERMINI (des de l’admissió al programa 
fins a la sol·licitud del dipòsit de la tesi) 

3 anys 5 anys 

PRÒRROGA 1 any 2 anys 

PRÒRROGA (EXEPCIONAL) 1 any 1 any 

TOTAL TERMINI MÀXIM 5 ANYS 8 ANYS 

CA = Comissió acadèmica de programa

* Les CA fixaran el calendari de presentació, així com la documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud

Abans del 15 de juliol *

No sóc doctorand de la 
UB

Abans del 15 de juliol *



AUTORITZACIÓ DEL DIPÒSIT I AUTORITZACIÓ DE LA DEFENSA DE LA TESI DOCTORAL
[Secció 3a i 4a del títol V de la Normativa Reguladora del Doctorat a l’empara de l’RD 99/2011]

He presentat tota la 
documentació necessària i 

amb els requisits 
establerts?

La CEDT* autoritza la 
defensa de la meva tesi?

La C.A comunica a 
la CEDT* 

l’autorització del 
dipòsit i la proposta 

de tribunal 

NO

NO

SI

SI

SI

NO

Sol·licito l’autorització del 
dipòsit de la meva tesi a 

la CA* de programa

La CEDT* em 
notifica 

l’autorització de la 
defensa i el tribunal

He aportat la 
documentació 

requerida?

La CA* autoritza 
el dipòsit?

La tesi queda en 
dipòsit a la web 

de l’EDUB

Vull finalitzar la meva tesi 
d’acord amb les indicacions 

rebudes?

NO

NO

SI

SI

SI

He de demanar pròrroga 
tenint en compte el règim de 

permanència?

Se’m concedeix la 
pròrroga?

NO

Escola de Doctorat
Data de creació: 10/07/2012

CA = Comissió acadèmica de programa
CEDT = Comissió específica de defensa de la tesi
EDUB = Escola de Doctorat de la UB

Rebo un requeriment 
demanant l’esmena de la 

documentació presentada i/o 
la presentació de la 

documentació que manca

Abono els drets 
de lectura

Presento un mínim 
de 5 còpies de la 

tesi i 5 CV

Comunico l’abandonament 
del programa

Sóc baixa definitiva en el 
programa de doctorat

SI

NO

S’arxiva tota la 
documentació sense tràmit

Enllaç des 
de pla 

recerca

Inicio el procediment 
de dipòsit, autorització 

i defensa de la tesi

Fi

Fi

Rebo notificació 
de resolució de 

desestiment

S’inicia el procediment de 
constitució del tribunal i 
convocatòria de defensa 
de la meva tesi doctoral

Enllaç a pla 
de recerca

Continuo treballant 
tenint en compte les 
indicacions rebudes

Enllaç a 
convocatòria 

defensa

ESQUEMA TERMINI MÀXIM 
DEFENSA TESI 

TEMPS 
COMPLET 

TEMPS 
PARCIAL 

TERMINI (des de l’admissió al programa 
fins a la sol·licitud del dipòsit de la tesi) 

3 anys 5 anys 

PRÒRROGA 1 any 2 anys 

PRÒRROGA (EXEPCIONAL) 1 any 1 any 

TOTAL TERMINI MÀXIM 5 ANYS 8 ANYS 




