
 
 
 
Nou comunicat amb instruccions per a defenses de tesis doctorals 
(17/03/2020) 
 
Benvolguda, benvolgut, 
 
Ateses les mesures establertes en el comunicat del rector i de la Gerència en relació a l’estat 
d’alarma provocat per la pandèmia del COVID-19 del passat 14/03/20, i tenint en compte que la 
situació pot ser prorrogable en funció de la situació d’emergència de salut pública i de les 
indicacions que traslladi el Govern de la Generalitat de Catalunya a la Universitat, arran de 
consultes i sol·licituds de defensa de tesi que estem rebent a l’Escola de Doctorat, hem considerat 
oportú fer-vos arribar aquest missatge amb les indicacions següents: 

• Els actes públics de defensa de tesi han estat suspesos mentre estiguin activades les 
mesures comunicades per l’estat de l’alarma. 

• Durant aquest període, no és possible enviar nous comunicats de convocatòria de defensa 
de tesi. 

• Les defenses de tesi que ja han estat convocades s’han d’ajornar. El tribunal haurà de 
consensuar una nova data finalitzat l’estat d’alarma i comunicar-la novament a l’Escola de 
Doctorat. 

• Per a casos excepcionals en els que no sigui possible l’ajornament de la defensa de tesi ja 
convocada, s’autoritza a procedir amb l’acte virtualment sempre que es doni la situació 
següent: 

 La Comissió Permanent de l’Escola de Doctorat ha de donar el seu vistiplau per 
escrit a la Comissió Acadèmica del programa a mantenir la data i l’acte de 
defensa, i autoritzar a que tots els membres del tribunal i el doctorand o 
doctoranda puguin actuar per videoconferència (aquest/a sense que hagi d'estar 
amb un dels membres del tribunal). Per això, cal que el/la responsable de la 
CAPD faci arribar una sol·licitud de manera justificada a la direcció de l’Escola de 
Doctorat. 

 En el web de l’Escola de Doctorat s’indicarà que la defensa té lloc per 
videoconferència. Si alguna persona manifesta la seva voluntat d’accedir 
telemàticament a l’acte, la Comissió Acadèmica del programa garantirà el seu 
accés. 

 Tant el doctorand o doctoranda, com tots els membres del tribunal avaluador de 
la tesi, han de manifestar per escrit al coordinador o coordinadora del programa 
el seu consentiment a actuar per videoconferència sense que aquest fet comporti 
cap càrrec o responsabilitat per a la UPC. 

 Prèviament a l’acte de defensa de tesi, si no ho ha fet ja, la Unitat Gestora del 
programa ha de fer arribar per mail a cada membre del tribunal la documentació 
per a l'avaluació de la defensa de tesi. 

 Excepte per l’excepcionalitat de que més d'un membre actuarà per 
videoconferència i que no hi podrà haver públic assistent a la sala, la resta de 
l'acte s'ha de desenvolupar en compliment del que regula la normativa 
acadèmica dels estudis de doctorat per a l'acte de defensa de tesi. 

 El tribunal avaluador ha de signar individualment l’acta de defensa i l’informe 
sobre la qualitat de la tesi (IQ). En cas de disposar de signatura electrònica, es 
pot remetre directament la documentació a escola.doctorat@upc.edu. En cas 
contrari, un cop signada, i quan sigui possible a accedir al servei de missatgeria o 
de correu postal, s'ha de fer arribar a l’adreça: 
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 En cas de que el resultat de l’avaluació sigui d’excel·lent, cal emplenar també la 
documentació de la menció cum laude. La documentació s’ha de fer arribar a 
l’Escola de Doctorat per correu postal dintre d’un sobre en blanc tancat. Una 
vegada rebuda, i amb la finalitat de garantir el secret de vot, tots els vots 
s’introduiran en un sobre per al posterior escrutini de la Comissió Permanent de 
l’Escola de Doctorat. 

 En aquestes circumstàncies, no és possible introduir a PRISMA el resultat de 
l’avaluació de la tesi i el de l’escrutini del vot cum laude fins que retornem a 
l’activitat presencial. 

Aquesta instrucció podrà ser modificada de forma expressa d'acord amb l'evolució de l'emergència 
sanitària declarada, i respecte de les defenses de tesis, substitueix a la què us vam trametre el dia 
11 de març. 
  

Resto a la vostra disposició, 

Cordialment, 

Francesc Sepulcre 
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