
TRÀMITS I TEMPORALITZACIÓ PER A LA PRESENTACIÓ D’UNA TESI DOCTORAL A LA UNIVERSITAT DE GIRONA 

ACCIÓ 
ACCIÓ DE: DOCTORAND / REVISORS 
EXTERNS / PRESIDENT DEL TRIBUNAL 

ACCIÓ DE: ESCOLA DE 
DOCTORAT/COMISSIÓ ACADÈMICA 

TERMINI 

Sol·licitud de revisió de tesi doctoral dirigida a 
l’Escola de Doctorat (Registre de la UdG) 

Doctorand  Qualsevol moment del curs 

Revisió formal de la tesi doctoral  Comissió Acadèmica Màxim 5 dies hàbils 

Revisió del contingut de la tesi doctoral Revisors externs  

Màxim 2 mesos 
Enviament dels informes dels revisors externs 
al doctorand i al director o directors 

 Escola de Doctorat 

Dipòsit de la tesi doctoral (Escola de Doctorat: 
1 exemplar de la tesi doctoral) 

Doctorand  
Màxim 3 mesos des de la rebuda dels 
informes dels revisors externs 

Inici de l’exposició pública de la tesi doctoral  Escola de Doctorat / Secretaria General 
5 dies hàbils a comptar des de l’endemà del 
dipòsit, excepte el mes d’agost i els períodes 
no lectius de Nadal i Setmana Santa 

Petició de la proposta de tribunal de la tesi 
doctoral a la Comissió Acadèmica  Escola de Doctorat  

Autorització de la defensa de la tesi doctoral i 
nomenament del tribunal 

 Comissió Acadèmica 
Un cop transcorregut el termini d’exposició 
pública. 
Dates del calendari anual. 

Comunicació al doctorand, a la direcció de la 
tesi i al president del tribunal de l’autorització 
de defensa de la tesi i del nomenament del 
tribunal. Es fa arribar a tots els membres del 
tribunal el seu nomenament, l’exemplar 
electrònic de la tesi i la resta de documentació 

 Escola de Doctorat 5 dies hàbils 

Convocatòria de l’acte de defensa (data, hora i 
lloc) per tal que el doctorand o doctoranda 

pugui preparar la defensa i comunicar-ho a 
l’Escola de Doctorat 

President del tribunal  
S’ha de comunicar amb una antelació 

mínima de 15 dies hàbils 

Concessió de la menció cum laude  
Per poder-la obtenir, la tesi doctoral s’ha 
d’haver qualificat amb excel·lent 

 Comissió Acadèmica 

Dates del calendari anual. 
Passa per la reunió de la Comissió 
Acadèmica més propera i posterior a la 
defensa de la tesi. 

Sol·licitud del títol de doctor a l’Escola de 
Doctorat 

Doctorand  
La documentació de la defensa de la tesi ha 
d’haver arribat a l’Escola de Doctorat. 
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