ORIENTACIONS SOBRE EL DOCTORAT COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA SITUACIÓ
I EVOLUCIÓ DEL COVID-19 (SARS-CoV-2)
Davant de la situació generada per l’alerta sanitària derivada de la pandèmia del Covid-19,
l’Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona (EDUB) us informa de diverses
recomanacions d’actuació, en funció dels diversos escenaris possibles.
Aquestes
orientacions
es
fan
en
el
marc
del
Protocol
d’actuació́
de la Universitat de Barcelona davant l’activació́ de l’alerta sanitària pel Covid-19 (Sars-CoV2). Cal tenir en compte que aquestes recomanacions poden variar en funció de l’evolució de
la situació sanitària.

I.

TRÀMITS I DIPÒSITS DE TESIS

1. Tràmits i dipòsits en relació a les tesis en cas de suspensió d’activitats
acadèmiques presencials
Si el Rector, d’acord amb el punt 6 del protocol mencionat, acorda la suspensió d’activitats
acadèmiques, es podran mantenir tots els tràmits relacionats amb la sol·licitud de dipòsit i
defensa de tesis. Els tràmits es podran realitzar a les secretaries si estan obertes o a través de
qualsevol mitjà vàlid jurídicament (art. 16.4 de la Llei 39/2015: representacions diplomàtiques
o consulars d’Espanya correu certificat, registre, instancia genèrica telemàtica…)
Així mateix, les Comissions Acadèmiques i les Comissions de doctorat podran mantenir els
seus calendaris habituals de reunions per aprovar els dipòsits i defenses de les tesis
presentades, ja sigui presencialment o bé per reunió virtual.

2. Tràmits i dipòsits en relació a les tesis en cas de tancament de les
instal·lacions de la Universitat de Barcelona
Si el Rector, d’acord amb el punt 7 del protocol mencionat, acorda el tancament de les
instal·lacions de la Universitat de Barcelona, hauran de posposar-se tots els tràmits
relacionats amb la sol·licitud i defensa de tesis. Com que el tancament, d’acord amb el
Protocol, implicarà que el període de tancament serà inhàbil, no es tindrà en compte el
termini màxim pel que fa referència a la data de finalització de la tesi doctoral mentre duri el
període de tancament.
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II.

LECTURA I DEFENSA DE TESIS EN CAS DE SUSPENSIÓ
D’ACTIVITATS ACADÈMIQUES

3. Lectura de tesis doctorals en cas de suspensió d’activitats acadèmiques
presencials (per a tesis ja aprovades per la Comissió de doctorat)
Com a norma general, la suspensió de les activitats acadèmiques a la Universitat de Barcelona
inclou la defensa pública presencial de les tesis doctorals.
En funció de les circumstàncies de la tesi, el President o Presidenta de la Comissió de Doctorat
de cada Facultat podrà decidir, i d’acord amb el President o Presidenta del Tribunal:
a. L’ajornament de la lectura. La lectura es podrà posposar, sense que es tinguin en
compte els períodes màxims de lectura després del dipòsit fixats en la normativa
de doctorat, reprogramant-la per una data posterior quan acabi el període de
suspensió de les activitats acadèmiques. Es recomana l’ajornament quan no hi hagi
circumstàncies urgents per a la lectura de la tesi, o quan hi hagi dificultats per a la
constitució dels tribunals (per exemple per dificultats de viatge dels seus
membres).
b. La lectura de la tesi, ja sigui presencialment o telemàticament. Excepcionalment
es podrà mantenir la lectura de la tesi, tenint en compte les circumstàncies
particulars de cada cas, com pot ser la finalització de beques o contractes predoctorals, finalització d’estades de doctorands estrangers que han de retornar als
seus països d’origen, necessitat de presentar-se a convocatòries post-doctorals
que no s’hagin aplaçat, dificultats d’altres dates, o qualsevol altra circumstància
que s’estimi convenient.
En cas que es decideixi procedir a la seva lectura, aquesta es pot fer d’acord amb alguns dels
següents procediments:
3.1. Defensa presencial de la tesi
Per a la defensa presencial es seguirà el procediment habitual però només seran presents els
membres del tribunal, el doctorand, i el director/s i tutor. La Comissió de Doctorat de la
Facultat podrà optar per habilitar els mitjans tècnics necessaris per tal de garantir que la
sessió sigui pública a través de la retransmissió via telemàtica o bé per limitar al màxim
l’entrada de públic d’acord amb l’interès sanitari (per exemple, permetent només l’entrada
de personal de la UB, o bé de doctors que tenen dret a intervenir). En aquest cas, el doctorand
i els membres del tribunal hauran de signar la seva conformitat de celebració de l’acte en
aquestes circumstàncies, donada l’excepcionalitat de la situació sanitària.
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3.2.Defensa mixta de la tesi (alguns membres presencials, d’altres on-line)
Donada la possibilitat de que alguns membres del tribunal no puguin desplaçar-se, la lectura
de tesis podran realitzar-se amb un membre o dos de forma telemàtica,. Per fer-ho es seguirà
la normativa de doctorat pel que fa a la lectura de les tesis doctorals (article 44 bis de la
Normativa de Doctorat).
Tanmateix, i donades les circumstàncies sanitàries excepcionals, el President de la Comissió
Acadèmica de Doctorat podrà flexibilitzar al màxim la normativa de lectura de tesis doctorals,
i només mentre duri el període de suspensió de l’activitat acadèmica. En aquest sentit, es
considera que podran actuar on-line fins a dos membres del Tribunal, actuant com a secretari
el membre present a les instal·lacions de la UB. Pel que fa als procediments de lectura,
complementació de l’acta i vot es seguiran indicats a l’article 44 de la normativa de doctorat.
Es garantirà especialment el vot secret, que serà emès dins d’un sobre tancat enviat dins del
sobre de la tramesa.
Pel que fa a la possibilitat de que sigui el doctorand qui no pugui estar present en la lectura
de forma presencial, el President de la Comissió de Doctorat de la Facultat podrà acceptar
que aquesta persona faci la seva defensa de forma on-line només per motius de dificultats de
desplaçament (limitacions de les possibilitats de viatge, procedència de zones afectades pel
Covid-19, per necessitat de restar a domicili per aïllament, etc.). En aquests casos, el President
de la Comissió de Doctorat de la Facultat podrà flexibilitzar els terminis de sol·licitud de la
defensa on-line i també sobre el lloc de presentació de la tesi que preveu l’article 44.2. de la
normativa de doctorat, sempre atenent a les circumstàncies sanitàries excepcionals.
Per a qualsevol dubte sobre el procediment podeu adreçar-vos a l’Escola de Doctorat o
directament al Vicerector de Doctorat i Promoció de la Recerca (vr.doctorat@ub.edu)
Es recomana que, cas de realització de la tesi on-line, s’assegurin bones connexions per poder
desenvolupar la lectura. Es recomana la utilització del programari Skype Professional, del qual
la UB disposa de llicència per a tots els seus membres, i al qual s’accedeix a través de la
programació d’una reunió virtual, que es pot fer a través de https://support.office.com/eses/article/configurar-una-reunión-en-l%C3%ADnea-en-outlook-b8305620-d16e-4667-989d4a977aad6556 . Podrà programar una reunió d’aquest tipus des de qualsevol ordinador que
disposi de llicència d’Outlook de la UB. Per fer-ho possible, cal programar un dia i hora de
connexió i convidar a les altres persones participants a través de l’enllaç que es genera (les
altres persones no cal que disposin de la llicència de la UB). Es recomana que totes les
persones connectades disposin de connexió estable a través de cable, evitant les connexions
wifi generalment més inestables. Es recomana també fer proves prèviament a la realització
de l’acte. També es recomana que a la sala on es desenvolupi la tesi es disposi d’un sistema
de micròfon/càmera.
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Com que aquest sistema de connexió permet que estiguin connectades simultàniament fins
a 200 persones, el President del Tribunal podrà autoritzar al seguiment de la tesi a d’altres
persones diferents als membres del tribunal i/o doctoranda.
3.3.Defensa on-line de la tesi
En casos molt excepcionals, el President o Presidenta de la Comissió de Doctorat de la Facultat
podrà autoritzar que tots els membres i el doctorand o doctoranda estiguin tots en línia,
seguint tots els procediments indicats en el punt anterior. Es recomana restringir al màxim
aquesta possibilitat.

4. Tesis en cotutel.la
En el cas de les tesis en cotutel·la es seguirà la normativa que fa referència a la universitat on
es fa la lectura.

III.

LECTURA I DEFENSA DE TESIS EN CAS DE TANCAMENT DE LES
INSTAL·LACIONS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

D’acord amb el punt 7 del Protocol d’actuació de la UB, cas que el Rector dicti resolució de
tancament de la UB, no podrà realitzar-se cap acte de lectura de tesis. Com que aquest
període es considera no hàbil, no es podrà tenir en compte als efectes del còmput dels
terminis màxims de lectura de tesis, que es podran realitzar quan es reprengui l’activitat
normal.
En circumstàncies excepcionals, i prèvia autorització del Director de l’Escola de Doctorat i a
proposta del Degà o Degana de la Facultat, podran realitzar-se les lectures de forma
totalment on-line, sempre i quan el Degà o Degana pugui garantir que l’acta, la tesis i el
nomenament puguin arribar als membres del tribunal. El procediment a seguir serà el que
s’ha indicat en l’apartat anterior 3.3 i com que les instal·lacions de la UB estaran tancades no
es podrà comptar amb aquestes instal·lacions.
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IV.

D’ALTRES CONSIDERACIONS SOBRE EL DOCTORAT A TENIR EN
COMPTE DURANT EL PERÍODE EN QUE EL PROTOCOL ESTIGUI
VIGENT

1) Durant el període de suspensió de les activitats acadèmiques, els doctorands i les
doctorandes amb contracte predoctoral podran accedir a les instal·lacions de la UB com
la resta del personal, d’acord amb el punt 6.4. del Protocol. L’accés dels doctorands i
doctorandes sense contracte a les instal·lacions no serà possible d’acord amb el punt 6.3.
del Protocol.
2) Tant durant el període de suspensió d’activitats acadèmiques com de tancament de les
instal·lacions les tutories amb els directors o les directores de la tesi no seran possibles de
forma presencial en instal·lacions de la UB d’acord amb el punt 6.5. Es recomana realitzar
totes les tutories a través dels procediments telemàtics que es considerin més pertinents,
recomanant-se especialment les connexions a través de l’Skype Professional descrites en
el punt 3.2. d’aquestes recomanacions. Els directors i directores que hauran de mantenir
el contacte habitual amb els seus doctorands i les seves doctorandes perquè l’elaboració
de la tesi pugui continuar.
3) Tant durant el període de suspensió d’activitats acadèmiques o de tancament de les
instal·lacions no serà possible la programació presencial de cap activitat formativa o
seminari amb els doctorands i les doctorandes. Es recomana, en la mesura de les
possibilitats, la realització d’activitats a través del campus virtual del programa de
doctorat (utilitzant les diferents activitats possibles en el campus, incloent la
retransmissió de possibles cursos o seminaris) o bé a través de la connexió mitjançant
l’Skype Professional, que permet connectar fins a 200 persones. Es demana als diferents
coordinadors i coordinadores que mantinguin sempre i quan sigui possible activitats
formatives a través de procediments on-line.
4) Es demana als coordinadors i coordinadores dels programes de doctorat que informin als
seus doctorands i doctorandes de la situació actual i de totes les mesures que es prendran
en cada programa per a la continuïtat de les activitats formatives.
5) En funció dels esdeveniments i de la durada de la suspensió de les activitats acadèmiques
i/o del tancament de les instal·lacions, es reprogramaran els calendaris de doctorat quant
als terminis per a la presentació de plans de recerca, informes de seguiment, períodes de
matrícula, etc.
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