Data actualització: 19/07/2020

COMUNICACIÓ DE SOL∙LICITUD DE DIPÒSIT DE LA TESI DOCTORAL ABANS DEL 31 DE DESEMBRE DE 2020
(Instrucció Director EDUB 1/2020 de 18/09/2020)

1.‐ DADES DEL/DE LA SOL∙LICITANT
Cognoms

DNI/Passaport/NIE

Nom

NIUB

email

Adreça

CP

Localitat/país

Programa de Doctorat
Data de la primera matrícula1

Facultat responsable de l’expedient
2

Director/a de tesi (nom i cognoms)

COMUNICO que estic matriculat/matriculada al curs 2019‐2020 i que, donat que estic finalitzant la meva tesi
doctoral, presentaré la sol∙licitud de dipòsit d’aquesta abans del 31 de desembre de 2020 i, per tant, estic en
condicions de gaudir de l’ampliació dels efectes de la matrícula del curs 2019‐2020, tal com s’estableix en l’acord
pres per Consell de Govern de 26 de juny de 2020.
Dono el meu consentiment en relació amb la recepció per mitjans electrònics de les comunicacions corresponents a aquest tràmit (en el cas de no
SÍ
NO
marcar cap opció, s’entendrà que SÍ que es dona consentiment):

Lloc i data: ___

____________
Vist‐i‐plau,

(Signatura de la/del doctorands/doctorand)

(Signatura Director/a/directors)

INFORME DE LA SECRETARIA D’ESTUDIANTS I DOCÈNCIA DE LA FACULTAT DE_________________

(emplenar per la Secretaria d’Estudiants i Docència)
INFORMO que,
D’acord amb les dades que consten a l’expedient de la doctoranda/el doctorand disposa fins al dia _____ de
_________________ de 20__ per sol∙licitar el dipòsit de la seva tesi doctoral.
Barcelona, (data)
(Signatura)

(Nom i cognoms)
Cap de Secretaria

SECRETARIA D’ESTUDIANTS I DOCÈNCIA DE LA FACULTAT DE _____________
1
2

3

_

Podeu obtenir la data de la primera matrícula mitjançant l’autoconsulta d’expedient, opció disponible mitjançant Món UB
Si teniu més d’un director o directora, cal que feu constar nom i cognoms de tots els directors de la vostra tesi

Els efectes de l’ampliació de la matrícula 2019‐2020 no impliquen l’ampliació del termini de sol∙licitud de dipòsit de la tesi. En el cas que la data límit de
presentació del dipòsit de la tesi sigui anterior al 31 de desembre de 2020, heu de presentar‐la en el termini de permanència que us correspon.

Data actualització: 19/07/2020

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR I PRESENTAR EL DOCUMENT
Doctorands
1. Cal que emplenis l’apartat “Dades de la Sol∙licitud”
2.

Un cop emplenat aquest apartat has de posar‐te en contacte amb el/els teu/s director/ per tal que facin
constar el vistiplau en la comunicació atès que són ells els que coneixen de l’estat d’avançament de la teva
tesi i la possibilitat de sol∙licitar el dipòsit abans del 31 de desembre de 2020.

3.

Un cop tinguis el vistiplau del/s director/s han de posar‐te en contacte amb la Secretaria d’Estudiants i
Docència de la teva facultat per tal que emplenin la part del document que els hi correspon.

4.

El document emplenat i signat l’heu de presentar al Registre General de la UB, a qualsevol de les seus
habilitades preferiblement en la seu de la Facultat on estàs matriculat/matriculada

SED
1. Heu d’emplenar l’apartat “Informe de la SED”. Recordeu d’aplicar l’ampliació de termini de dipòsit establert a
l’acord de CdG de 26 de juny de 2020 i lliurar el document signat als doctorands.
2. Un cop s’hagi registrat la comunicació a la seu del Registre l’ha de fer arribar al coordinador o a la
coordinadora del programa i penjar‐la al onedrive de Escola de Doctorat (carpeta 2.Matrícula, subcarpeta
Instrucció 1_2020 director EDUB

Normativa aplicable
ACORD SOBRE L’ALLARGAMENT DEL TERMINI DE SOL∙LICITUD DE DIPÒSIT DE LA TESI DOCTORAL i D’AMPLIACIÓ DELS EFECTES DE
LA MATRÍCULA 2019‐2020, aprovat pel Consell de Govern en data 26 de juny de 2020
1. Tots els doctorands matriculats al curs 2019‐2020 en un programa de doctorat de la Universitat de Barcelona amb anterioritat a
l’1 de juny de 2020, afectats per la suspensió de termes i terminis establerta en la Disposició Addicional tercera del Reial decret
463/2020, de 14 de març, data de l’estat d’alarma, disposaran d’un termini addicional de 79 dies naturals per al dipòsit de la seva
tesi doctoral. Aquest termini es podrà revisar en funció de l’evolució del marc normatiu aplicable. En els casos que el termini per al
dipòsit hagués finalitzat entre el 14 de març i el 31 de maig, període de suspensió dels terminis, a partir de l’1 de juny només es
disposaran dels dies addicionals compresos entre el 14 de març fins a la data en que finalitzava el termini per al dipòsit.
2. En el cas de doctorands que el curs acadèmic 2019‐2020 estiguessin matriculats, i que facin la sol∙licitud de dipòsit més tard del
període de finalització de la seva matrícula, s’ampliarà la vigència de la matrícula de l’esmentat curs fins el 31 de desembre de
2020.
3. La presentació de la sol∙licitud de tesi posterior a aquesta data, si en tenen dret d’acord amb les normes de permanència,
implicarà la formalització d’una matrícula per al nou curs acadèmic.

Instrucció 1/2020 del Director de l’Escola de Doctorat (EDUB) referent al procediment a seguir pels doctorands que volen acollir‐
se als efectes de l’ampliació de matrícula del curs 2019‐2020
Aquesta Instrucció es refereix a les doctorandes i doctorands, que en aplicació de l’acord pres per Consell de Govern de 26 de juny,
relatiu a l’ampliació dels efectes de la matrícula del curs 2019‐2020, tinguin previst sol∙licitar el dipòsit de la seva tesi doctoral com
a màxim el 31 de desembre de 2020.
1. QÜESTIONS GENERALS
L’ampliació dels efectes de la matrícula 2019‐2020 fins al 31 de desembre té com a objectiu, pal∙liar els efectes produïts pel COVID
19 en aquells doctorands que tenien previst sol∙licitar el dipòsit de la tesi durant el primer quadrimestre del curs 2020‐2021 i , en
cap cas, tracta d’endarrerir la formalització de la matrícula del curs 2020‐2021 fins al gener del 2021 que, d’acord amb el calendari
aprovat comença l’1 de setembre de 2020.
2. PROCEDIMENT
2.1. Els doctorands que tinguin previst sol∙licitar el dipòsit de la tesi abans del 31 de desembre de 2020 hauran de
presentar comunicació a la Secretaria d’Estudiants i Docència (SED) de la Facultat on estan matriculats, mitjançant imprès
normalitzat adjunt a aquesta instrucció, amb el vistiplau del director o directors de tesi.
2.2. En el mateix imprès normalitzat, la SED informarà sobre la data límit de presentació de dipòsit de tesi de la que disposa el
doctorand i l’enviarà al coordinador del programa de doctorat perquè en tingui coneixement.
2.3. Còpia del document de comunicació degudament emplenat serà incorporat al onedrive d’Escola de Doctorat en una carpeta
habilitada a tal efecte.

