El camí fins al doctorat
Aquests són els passos que ha de seguir un estudiant per obtenir un doctorat a la UOC

1

Gestiona la direcció, el servei d’acollida
i la sol·licitud

L’estudiant tria
una línia de
recerca

Contacta amb
un professor
de la UOC

S’inscriu i sol·licita
el servei d’acollida
i informació

La comissió acadèmica
del doctorat (CAD) avalua
la seva sol·licitud

Si se l’admet, se li
assigna un tutor
personal i es matricula
dels cursos de doctorat

2

Envia la
sol·licitud a la
UOC: títols, CV,
carta projecte,
mèrits...

S’incorpora al doctorat i elabora
els plans de formació i de tesi

Primer any
L’estudiant i el
tutor elaboren
un Pla de
formació

L’estudiant
comença els
cursos de
doctorat

L’estudiant
signa un
compromís de
drets i deures

L’estudiant i el
tutor elaboren:
Una proposta de
comitè de direcció
de tesi (CDT)
(3 membres, 1 dels
quals pot ser extern
a la UOC)

Una
pregunta
de recerca

?

CDT

CAD

Un resum
del pla de
tesi

Un pla
de tesi
Un protocol
d’ètica

Envia el pla
de tesi a un
avaluador anònim
Elabora un
dictamen sobre
el pla de tesi

Elabora un
informe del
pla de tesi

Eventualment, l'estudiant pot:
Participar en seminaris de
doctorat (presencialment
o virtualment)

Compartir l’estat de la seva
recerca amb la resta
d’estudiants (presencialment
o virtualment)

Participar en presentacions
sobre la recerca d’altres
estudiants (presencialment
o virtualment)

A partir del segon any
Segueix el seu
calendari d’acord
amb el pla de
recerca
Recollida de dades i
documentació
Estat de la qüestió
Anàlisi
Escriptura
Participació acadèmica
Justificació de
l’aportació de la recerca
Revisió de la literatura
existent

Informa:
El CDT i la CAD
almenys un cop l’any
Es comunica
habitualment amb la
direcció de tesi.
La codirecció pot ser
externa

Realitza:
Presentacions
en congressos amb
avaluació d'experts
Publicacions en
revistes amb
avaluació d'experts

CAD

CDT

El CDT informa la
CAD almenys un
cop l’any
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Diposita la tesi

L’estudiant
envia

La tesi

CV, informes i
document
d’activitats

La direcció
de tesi:
Elabora una
proposta de tribunal
de tesi

CDT

El CDT elabora
un informe
sobre la tesi

4

CV, informes i
document
d’activitats

La tesi

CAD
La CAD envia la tesi i el CV a
dos avaluadors anònims
Elabora un dictamen
sobre la tesi i el procés
de formació i
n'autoritza o en
desautoritza el dipòsit
Elabora un dictamen
sobre el tribunal de
tesi

Recull i tramet a la
CAD la conformitat
dels membres
proposats

Es doctora
Signa conjuntament
l’acta de la defensa

L’estudiant defensa
la tesi davant del
tribunal

Cada membre
signa la
recomanació
sobre cum
laude

El tribunal

Cada membre
signa la
recomanació
sobre premi
extraordinari

Finalment, sol·licita el títol a la Universitat

R&I

research.uoc.edu

