
 

Procediment del tribunal de defensa de la Tesi Doctoral 

 

La Comissió de Recerca i de Doctorat ha aprovat, en la reunió celebrada el xx d’octubre del 

2020, el procediment de defensa de la Tesi Doctoral següent: 

 

o Els doctorands tindran entre 45 i 60 minuts per defensar el seu treball. 

Es recomana una defensa de 45 minuts. 

o Es recomana als doctorands que lliurin al tribunal una còpia en paper de 

les transparències que es presentin durant la defensa. 

o Un cop acabada la defensa per part del doctorand, es farà una ronda de 

preguntes i comentaris dels cinc membres del tribunal moderada pel 

president del tribunal. Tot seguit el president donarà la paraula al 

doctorand perquè pugui respondre les qüestions i els comentaris 

plantejats pel tribunal. Aquestes rondes de qüestions i respostes es 

repetiran tantes vegades com decideixi el president del tribunal. 

o Un cop acabades les preguntes i els comentaris per part del tribunal el 

president donarà la paraula al director o directors de la Tesi Doctoral. 

o Finalment es donarà la paraula als doctors de la sala que vulguin fer 

algun comentari. 

o Un cop finalitzada la defensa el tribunal es retirarà per avaluar el treball 

i omplir l'informe d'avaluació i l'acta. 

o El treball es pot avaluar de la forma següent: 

▪ No apte 

▪ Aprovat 

▪ Notable 

▪ Excel·lent 

▪ Excel·lent cum laude 

o Un cop acabat el procés d'avaluació, el secretari del tribunal llegirà 

públicament l'informe d'avaluació i el president comunicarà la 

qualificació de No Apte, Aprovat, Notable o Excel·lent. 

o La qualificació Excel·lent cum laude, que està reservada als candidats 

amb qualitats excepcionals, demostrades pels treballs i per la defensa, 

no es pot atorgar si no és mitjançant vot secret i unànime dels membres 

del tribunal. El secretari recollirà els vots secrets i els lliurarà a l’Escola 

Internacional de Doctorat. En un període de tres dies laborals des de 

l’Escola Internacional de Doctorat es procedirà a l’obertura dels sobres i 

a la comunicació del resultat al nou doctor i director/s. 


