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PROPOSTA DE TRIBUNAL 

DOCTORAND/A: 

CÀRREC   NOM I COGNOMS     UNIVERSITAT/INSTITUCIÓ CÀRREC 

1. President

2. Secretari

3. Vocal

4. Suplent 1

5. Suplent 2

de    Barcelona,          de

El/La coordinador/a del programa 

Nom:  

Observacions:   

S'acompanyarà un perfil de cadascun dels membres proposats.

La composició del tribunal haurà d’ajustar-se a allò que disposa la Normativa Reguladora del Doctorat de la UB.  
El Tribunal estarà constituït  per tres membres titulars i dos suplents, tots doctors, espanyols o estrangers amb experiència investigadora 
acreditada. 
Només podrà formar part del tribunal un membre de la UB o d'alguna de les institucions vinculades al programa de doctorat.  
No podran formar part del tribunal els signants d'articles que hagin donat lloc a la tesi.
Els professors jubilats o en excedència, pertanyents als cossos docents universitaris, podran formar part del tribunal i comptaran en el còmput 
de professors de la Universitat. 
No poden formar part del tribunal ni els directors de la tesi ni el tutor, llevat que es tracti de tesis presentades en el marc d’acords bilaterals de 
cotutela amb universitats estrangeres quan així s’hagi previst en el conveni.
En l’adjudicació de la presidència del tribunal s’ha de tenir en compte la categoria docent, el càrrec acadèmic i l’antiguitat dins del cos 
docent universitari per aquest ordre. El secretari serà el doctor membre de la UB, si n'hi ha.  En cas que no n'hi hagi de la UB es designarà al 
doctor més novell. 
En el cas que els membres del tribunal ocupin una plaça vinculada, s'haurà de consignar SEMPRE la categoria universitària i NO 
l'assistencial. 
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