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La proposta de tesi

Per a l’avaluació de la proposta de tesi l’estudiant haurà de lliurar en format
PDF a la comissió acadèmica (a través de la Secretaria del departament) i dins
dels períodes establerts (com a mínim un mes abans de la seva defensa pública)
una memòria explicativa de la Proposta de Tesi, aixì com de les publicacions
pròpies, si s’escau. La memòria ha d’establir els objectius generals de la tesi, com
s’enmarquen en el contexte general de l’àrea de recerca, i quin enfocament es
proposa utilitzar per a assolir-los. Es poden adjuntar o referenciar publicacions
pròpies. La memòria haurà de comptar amb l’aval d’un professor doctor, que un
cop avaluada satisfactòriament la proposta serà formalment nomenat director
de la tesi. També podrà comptar amb l’aval d’altres professor doctors que,
aleshores, serien nomenats formalment codirectors de la tesi. La proposta haurà
de comptar amb el vist-i-plau del tutor en el cas que el director o directors
proposats no siguin membres del departament.

La documentació ha d’incloure:

• Les dades del doctorand, del director o directors de la tesi proposats, del
tutor i els vist-i-plaus que corresponguin.

• El títol provisional de la tesi (títol de la proposta de tesi).

• Resum de la proposta.

• Objectius.

• Estat de l’art i recerca bibliogràfica.

• Descripció de l’enfocament proposat per assolir els objectius.

• Pla de treball, amb una estimació del calendari.

• Treball realitzat fins al moment, si n’hi ha.

• Publicacions realitzades, si n’hi ha.
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Avaluació de les propostes de tesi

L’avaluació de la proposta de tesi consistirà en una defensa pública davant un
tribunal format per tres doctores o doctors, nomenat a aquest efecte per a la
comissió acadèmica del programa de doctorat.

El tribunal emetrà una valoració atenint-se a la normativa vigent, raonant els
motius i, si s’escau, s’adjuntarà un informe amb recomanacions per l’estudiant,
p.e. treballs i activitats complementàries.

La comissió acadèmica del programa de doctorat garantirà que els períodes
d’avaluació es realitzen dins del calendari establert per la Comissió de Doctorat
de la Universitat per aquesta finalitat, i vetllarà per que els estudiants rebi tota
la informació pertinent i per a que no s’entorpeixin els posteriors processos de
matriculació als que l’estudiant pogués tenir dret a formalitzar. En particular,
un cop formalitzades les matrícules de les propostes de tesi, es farà públic amb
antel.lació suficient el calendari dels actes de defensa públics. La comissió aca-
dèmica també haurà fet públic amb antel.lació suficient els terminis i condicions
en els quals els estudiants hauràn de presentar la documentació necessària per
a l’avaluació.

Si un estudiant matricula la proposta de tesi i no presenta la documentació
requerida dins dels terminis establerts, la seva avaluació serà de No Presentat.

Nomenament i composició dels tribunals d’avaluació

El programa de doctorat nomenarà tribunals formats per tres membres doctors
(president, titular i vocal) que actuaràn per un periode de dos anys acadèmics.
Els nomenaments, tret de circumstàncies excepcionals que ho justifiquin, es
faran a l’inici del primer any acadèmic d’actuació del tribunal. Tots els membres
d’un tribunal hauran de tenir experiència investigadora contrastada i en el cas
del seu president, haver dirigit com a mínim una tesi doctoral. A més, en la
composició del tribunal es tindràn en compte totes les disposicions legals vigents
addicionals que calguin.

La comissió acadèmica nomerarà així mateix tres suplents d’ofici, per a que
actuin en el cas de que un membre titular d’un tribunal no pugui actuar per raons
de força major o de conflicte d’interessos. Els suplents hauràn de cumplir els
requisits aplicables sobre el membre titular a qui substitueixen. En particular,
ni el(s) director(s) proposat(s) ni el tutor poden ser membres del tribunal que
avalua una proposta de tesi.

Si per alguna raó justificada, un membre titular d’un tribunal no pot conti-
nuar com a tal, la comissió nomenarà un substitut. Si la persona proposada com
a nou membre titular, fos un dels suplents d’ofici, la comissió podrà nomenar
un nou suplent d’ofici.

En acabar el nomenament d’un tribunal pel periode de dos anys acadèmics,
finalitzen també els nomenaments dels suplents, d’ofici o no, independement
de que el nomenament d’aquests fos posterior a la data de nomenament dels
membres titulars.

La comissió acadèmica del programa informarà de les propostes de nomena-
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ment, amb caràcter previ, a la Comissió de Posgrau del departament, i haurà de
comptar amb el seu vist-i-plau. No es pot nomenar una mateixa persona com a
membre titular d’un tribunal per dues vegades consecutives.

La comissió acadèmica constituirà tants tribunals com escaigui per a garantir
la presència d’experts de les diferents especialitzacions dintre del programa de
doctorat procurant, tanmateix, que el nombre de tribunals nomenats sigui el més
reduit possible. En cas de que s’hagi nomenat més d’un tribunal, la comissió
acadèmica assignarà a cada estudiant el tribunal encarregat de l’avaluació de la
seva proposta de tesi.

Avaluació dels períodes de recerca tutoritzats

L’avaluació dels períodes de recerca tutoritzat (PRTs) la portarà a terme la
comissió acadèmica del programa de doctorat en base als informes emesos pels
propis estudiants i els seus tutors corresponents dintre dels terminis establerts.

Com en el cas de les propostes de tesi, la comissió acadèmica del programa
de doctorat garantirà que els períodes d’avaluació es realitzen dins del calendari
establert per la Comissió de Doctorat de l’Universitat per aquesta finalitat, i
vetllarà per que els estudiants rebi tota la informació pertinent i per a que no
s’entorpeixin els posteriors processos de matriculació als que l’estudiant pogués
tenir dret a formalitzar. En particular, un cop formalitzades les matrícules dels
PRTs, es farà públic amb antel.lació suficient els terminis i condicions en els
quals els estudiants i els seus tutors hauràn de presentar els informes necessàris
per a l’avaluació.

Si un estudiant matricula PRTs i no presenta l’informe requerit dins dels
terminis establerts, la seva avaluació serà de No Presentat.

Revisió de les avaluacions

L’estudiant té dret a la revisió dels diferents resultats dels actes d’avaluació.
Qualsevol reclamació contra resolucions sobre qualificacions emeses per la co-

missió acadèmica del programa de doctorat, d’un tribunal nomenat per aquesta
o per la Comissió de Doctorat de la UPC a proposta d’aquesta estarà subjecta
a la normativa vigent i es farà seguint els procediments que aquesta estableixi.

Disposició transitòria
El nomenament dels tribunals d’avaluació de propostes de tesi corresponents al
curs acadèmic 2007–2008 nomès tindrà validessa fins a l’1 de setembre de 2008,
però els seus membres no quedaran subjectes a la restricció sobre nomenaments
consecutius.

3


