Procés de defensa del pla de recerca
El procés d’entrega i defensa del Pla de Recerca (PR) al Programa de Doctorat en
Traducció i Ciències del Llenguatge segueix els següents passos:
1. L’estudiant ha de presentar per primera vegada el pla de recerca en acabar el primer
any de doctorat.
2. Un cop l’estudiant ha finalitzat la redacció del PR segons les pautes de contingut i
de format establertes, i el director (o directors) li ha donat el vistiplau, n’ha de fer
una versió en format pdf. L’estudiant haurà de pujar aquesta versió a l’aplicatiu de
seguiment de la tesi doctoral.
3. Tant el director (o directors) del treball com el tutor de l’estudiant en el programa
de doctorat han de validar el PR a l’aplicatiu de seguiment de la tesi doctoral.
4. El director (o directors) del treball fa una proposta de tribunal avalada pel tutor i la
presenta a l’aplicatiu. El coordinador del programa li dóna el vist i plau.
5. El director (o directors) del treball comuniquen a la Secretaria del Departament el
tribunal avaluador del PR i la data prevista per a la defensa. La Secretaria
s’encarrega de gestionar la reserva d’aula i fer la difusió de l’acte.
El tribunal avaluador ha d’estar format per tres experts en l’àmbit de recerca de la
tesi, preferentment per un membre del programa de doctorat (diferent del(s)
director(s) de tesi) i altres dos investigadors externs al programa de doctorat.
6. El coordinador del programa comunica a la Comissió Acadèmica la composició dels
tribunals i les dates de defensa dels plans de recerca.
7. Un cop conclosa la defensa del PR, el tribunal avaluador emet un informe, segons el
model que la Secretaria els proporcionarà. L’informe s’ha d’omplir electrònicament,
imprimir, signar i dur a la Secretaria del Departament. La Secretaria l’escanejarà i
l’enviarà al tutor de l’estudiant, qui s’encarregarà d’incloure’l com a document a
l’aplicatiu de seguiment de la tesi doctoral de l’estudiant.
La Comissió Acadèmica tindrà en compte aquest informe en la valoració global del
primer any del doctorand.

