Departament de Resistència de Materials i Estructures a l’Enginyeria
Programa de Doctorat Anàlisi Estructural

TRIBUNAL DE TESI DOCTORAL
NO poden formar part del tribunal :
• Ni el Director, ni el Ponent de la Tesi (si l’hagués).
• Cap persona amb interès directe o que incorri en qualsevol altra causa legal d’abstenció
SI poden formar part del tribunal :
• Els experts externs als que s’ha demanat informe previ de la tesi
En el cas de Menció de Doctor Internacional hi ha d’haver com a mínim:
• 1 doctor d’una institució o centre de recerca no espanyol, i diferent de la persona que ha emès el certificat de
reconeixement de l’estada.

TRIBUNAL DE 3 MEMBRES
Composició
• 3 membres titulars (president, secretari i vocal)
• 2 membres suplents
Requeriments
• Doctors
• Qualsevol nacionalitat
• Externs: Doctors reconeguts en el seu àmbit (aportar CV).
UPC:
Experiència investigadora acreditada.
• 1 membre de la UPC (a ser possible el Secretari)

TRIBUNAL DE 5 MEMBRES
Composició
• 5 membres titulars (president@, secretari@ i 2 vocals)
• 2 membres suplents
Requeriments
• Màxim 2 membres de la UPC.
• Si el director de la tesi és una persona externa a la Universitat, en el tribunal de tesi hi ha d’haver obligatòriament
1 membre de la UPC (1 vocal titular de la UPC i 1 suplent també de la UPC per si cal fer la substitució)
• Es recomana que el Secretari sigui membre de la UPC.

Substitució del president del tribunal
•
•
•

Causa excepcional i justificada.
L’ha de substituir una persona de entre la resta de membres del tribunal comptant-hi els membres suplents.
Comunicar –ho a la comissió de doctorat de la UPC en el termini més breu possible.

Lloc de defensa de la tesi doctoral
Únicament en instal·lacions pròpies de la UPC (s’inclou la sala O.C. Zienkiewicz de CIMNE).
Si la defensa es vol fer fora de la UPC, cal:
•
•

autorització expressa de la Comissió de Doctorat de la UPC i que,
posteriorment la comissió acadèmica del programa de doctorat asseguri que es compleixen la normativa i els
processos establerts per a l’avaluació.

ADVERTIMENT
En cas de dubte en la interpretació d’aquest text, preval la normativa de la UPC.
http://sites.upc.edu/~www-doctorat/docs/normativa/normativa_doctorat_juliol_2011-1.pdf

