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Benvolgut membre del tribunal, 

Primer de tot, volem agrair-te la teua participació en aquest procés de defensa de tesi doctoral. 

A continuació, t’envie les indicacions (en forma de llista de comprovació ) a tenir en compte en 
la celebració de l’acte de defensa. 

1.- Obertura de l'acte de defensa 

¨ Es confirma la presència del doctorand i de tots membres del tribunal (presencialment 
o de forma virtual). 

¨ El president declararà oberta la sessió, i presentarà als membres del tribunal i al 
doctorand. A continuació, donarà la paraula al secretari. 

¨ El secretari donarà lectura de la legislació corresponent a l'acte de defensa (veure 
annex). 

¨ El president donarà la paraula al doctorand, i, en cas de sessions amb participants online, 
demanarà a aquests participants que desactiven els micròfons per a no interferir en la 
presentació. 

2.- Desenvolupament de la defensa 

¨ El doctorand presenta la seua tesi 
¨ Acabada la presentació, el president coordinarà la sessió de preguntes i discussió del 

doctorand amb els membres del tribunal. 
¨ Acabada la intervenció del tribunal, el president donarà la paraula als doctors presents 

presencial o virtualment. 

3.- Deliberació del tribunal i avaluació 

¨ Acabades les intervencions, el president demanarà als assistents que abandonen la sala 
per a la deliberació del tribunal (en cas de presentació online la deliberació es farà a 
través d'una sala virtual privada o una altra solució similar que garantisca la privacitat 
del tribunal en aquest procés). 

¨ Els membres del tribunal completaran l'avaluació de les competències transversals del 
doctorant mitjançant  l'enllaç rebut en el correu amb la convocatòria de la tesi (per 
favor, conserva aquest correu per al dia de la defensa; i, en cas de problemes amb aquest 
enllaç, contacta amb l'Escola de Doctorat escueladoctorado@upv.es per a sol·licitar la 
reexpedició). 

¨ Els membres del tribunal acordaran una qualificació a la tesi. 
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4.- Generació de l'acta de la defensa (pel secretari) 

¨ El secretari, a través del mateix enllaç esmentat anteriorment, completarà els camps 
necessaris per a la generació de l'acta, així com la qualificació acordada. 
L'acta només podrà ser validada si tots els membres han completat l'avaluació de 
competències transversals. 

¨ Una vegada la informació estiga completada, el secretari deurà: 
a) Guardar (les dades queden registrades). 

ATENCIÓ: en aquest pas només cal Guardar l'acta, però NO HAS DE CLICAR a 
l'opció de Guardar i Finalitzar 

b) Generar el document PDF de l'acta (fent clic sobre l'opció “contingut de l'acta”). 
 
 

c) Signar el document de l'acta amb signatura electrònica. En cas de no disposar 
de signatura electrònica, haurà d'imprimir el document, signar-lo, i tornar a 
escanejar-lo. 

d) Remetre còpia del document PDF de l'acta, signada, a l'Escola de Doctorat 
escueladoctorado@upv.es 

e) Guardar i finalitzar (les dades queden registrades i l'acta queda validada i 
tancada). 

5.- Votació per a la proposta de menció cum laude i proposta al Premi Extraordinari 

¨ Quan la qualificació de la tesi siga de ‘Excel·lent’ i, una vegada estiga tancada l'acta de 
la defensa, els tres membres del tribunal rebran un correu electrònic amb un nou enllaç 
perquè puguen votar si proposen o no la tesi a la menció cum laude i si proposen o no 
la tesi al Premi Extraordinari. 
Es recorda la necessitat d'emetre un vot, positiu o negatiu, per a les dues propostes. No 
s'admeten abstencions. El procés d'avaluació de la tesi no es donarà per finalitzat fins 
que els tres membres del tribunal hagen confirmat els seus vots. 

Atenció: 

Tot el procés d'avaluació i defensa està dissenyat per a ser completat per part dels membres del 
tribunal de forma electrònica. En cas que, per problemes tècnics, això no siga possible, es podran 
descarregar els formularis equivalents a través del següent enllaç: 

http://www.upv.es/entidades/EDOCTORADO/info/1172838normalv.html  

Una vegada emplenats aquests formularis, hauran de ser remesos a l'Escola de Doctorat 
escueladoctorado@upv.es 

Si tens qualsevol dubte sobre el procés, per favor, contacta amb nosaltres. 

Salutacions cordials, 

 

Escola de Doctorat. 

  

Contingut de l’acta 
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ANNEX: 

Una vegada el president del tribunal declara oberta la sessió de defensa de la tesi, el secretari 
donarà lectura dels apartats 4t i 7è de l'article 14. “Avaluació i defensa de la tesi doctoral” del 
Reial Decret 99/2011 que regula els ensenyaments oficials de doctorat: 

 

Apartat 4t: 

La tesi doctoral s'avaluarà en l'acte de defensa que tindrà lloc en sessió pública i 
consistirà en l'exposició i defensa pel doctorand del treball de investigació elaborat 
davant els membres del tribunal. Els doctors presents en l'acte públic podran formular 
qüestions en el moment i forma que assenyale el president del tribunal. 

 

Apartat 7è: 

El tribunal emetrà un informe i la qualificació global concedida a la tesi d'acord amb la 
següent escala: no apte, aprovat, notable i excel·lent. 

El tribunal podrà atorgar la menció de cum laude si la qualificació global és d'excel·lent 
i s'emet en aqueix sentit el vot secret positiu per unanimitat. 

La Universitat habilitarà els mecanismes precisos per a la materialització de la concessió 
final d'aquest esment garantint que l'escrutini dels vots per a aquesta concessió es 
realitze en sessió diferent de la corresponent a la de defensa de la tesi doctoral. 


