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GUIÓ PER AL DIPÒSIT DE TESI. FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

Aquest és un guió abreujat per al dipòsit de la tesi. Podeu consultar la normativa completa al web de
l’Escola de Doctorat.

1. Cal tenir acceptat el pla de recerca durant el primer curs de matrícula, dins dels terminis
que estableixi la comissió acadèmica del programa. Així com tenir com a mínim un
seguiment favorable.
2. Estar al corrent de pagament de totes les matrícules de doctorat.
3. Emplenar el formulari de sol·licitud de dipòsit de tesi adreçat a la Comissió Acadèmica del
programa. El document ha d’estar signat pel director/s i tutor. S’ha de presentar, previ al
registre, a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat per tal que es verifiquin els
requisits acadèmics i econòmics. (MODEL)
4. Presentar en qualsevol registre de la UB (consulteu les ubicacions) la següent
documentació, adreçada a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat.
•

Formulari de sol·licitud de dipòsit de tesi.

•

Un exemplar de la tesi enquadernat de forma provisional.

•

Un exemplar de la tesi en format digital.

•

Proposta de membres tribunal (3 titulars i 2 suplents) MODEL

•

Currículum abreujat dels membres del tribunal Català / Castellà

•

Fitxa Teseo (document)

5. La documentació presentada per al dipòsit de tesi serà remesa a la Comissió Acadèmica
del programa de doctorat on haurà de ser aprovada.
6. L’exemplar autoritzat de la tesi queda dipositat per a un període de set dies, a
comptar de l’endemà de la comunicació del dipòsit al web. Durant el període de dipòsit,
qualsevol doctor pot examinar la tesi i formular, per escrit, les consideracions que consideri
adients sobre el contingut de la tesi a la Comissió de Doctorat de la Facultat.
7. Un vegada exhaurit el termini de dipòsit, la tesi passarà a ser avaluada per la Comissió de
Doctorat de la Facultat.
8. La Comissió de Doctorat de la Facultat es reuneix habitualment dues vegades al mes, un
dimecres cada quinze dies, per aprovar la defensa de tesis i nomenar els tribunals. Dates
9. El doctorand, en el termini màxim de deu dies a comptar de l’endemà de la data de recepció
de l’acord que autoritza la defensa de la tesi, ha d’abonar els drets de lectura de la tesi.
10. El president de la Comissió de Doctorat de la Facultat comunicarà per qualsevol mitjà
legalment vàlid la designació a tots els membres del tribunal, titulars i suplents, i ha
d’adjuntar en format digital als membres titulars un exemplar de la tesi doctoral que s’ha
d’avaluar i un currículum del doctorand.

11. Per poder defensar la tesi, els membres del tribunal hauran de comunicar l’acceptació de
formar-hi part o renunciar-hi al president de la Comissió de Doctorat de la Facultat. Model
12. Quan el secretari del tribunal comuniqui al doctorand la data de lectura de tesi, el doctorand
haurà de fer la reserva d’aula al Punt d’Informació corresponent (Clínic, Bellvitge, Sant Joan
de Déu). La defensa de tesi fora de les dependències de la Facultat requerirà de
l’autorització del deganat, a petició del president del tribunal.
13. El secretari del tribunal haurà de comunicar a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la
Facultat, amb una antelació mínima de set dies naturals, el dia, hora i lloc de lectura.
Aquesta es farà pública al web de la Facultat.
http://www.ub.edu/medicina/doctorat/lectura.htm
14. El secretari del tribunal recollirà la documentació per a la defensa a la Secretaria
d’Estudiants i Docència. En el cas de lectura de tesi a Bellvitge o Sant Joan de Déu, la
Secretaria farà arribar la documentació, amb la suficient antelació, al campus corresponent.
15. A partir de deu dies posteriors a la defensa, el doctorand pot passar per la Secretaria
d’Estudiants i Docència de la Facultat per a tramitar el títol de doctor i la publicació de la
tesi en TDX i en Dipòsit digital de la UB.
16. En cas de voler sol·licitar la Menció Internacional al títol de doctor, es pot consultar la
normativa reguladora de doctorat UB, article 49, i s’haurà d’emplenar la sol·licitud.

