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CALENDARI DE PROCESSOS DE DOCTORAT DE NOU ACCÉS 
CURS 2018-19 

 
PRIMERA FASE 

 

PROCÉS PERÍODE OBSERVACIONS 

PREINSCRIPCIÓ Del 05/09/2018 al 02/11/2018 

 
La data màxima en què les persones preinscrites poden completar la 

documentació mínima d’accés és el 12 de novembre de 2018. 

 

ADMISSIÓ Del 06/09/2018 al 30/11/2018  

La Coordinació admet acadèmicament els candidats, en funció del nombre 
de preinscrits que hagin presentat la documentació mínima. L’admissió 

acadèmica implica la reserva de la plaça en el mateix curs en què 
l’estudiant formalitza la preinscripció. 

MATRÍCULA Del 10/10/2018 al 14/12/2018  

 
Els doctorands que no s’hagin matriculat en aquest període poden fer-ho 

fora del termini, abonant la taxa corresponent. La data màxima per 
matricular-se en aquesta fase és l’01/04/2019. 

AVALUACIÓ 
1a avaluació: abril 2019 

 
2a avaluació: juny 2019 

Fases 
Abril 2019  

(1a avaluació) 
Juny 2019 

(2a avaluació) 

 Lliurament SAD Del 4 al 30 d’abril  
Del 18 de juny al 8 de 

juliol 

 Aval. DT Del 3 al 15 de maig Del 10 al 19 de juliol 

 Aval. CA Del 17 al 29 de maig Del 22 al 30 de juliol 

 CDE 
Extraordinari de 5 o 6 

de juny 
Extraordinari de 5 o 6 

de setembre 
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SEGONA FASE 

 

PROCÉS PERÍODE OBSERVACIONS 

PREINSCRIPCIÓ Del 09/01/2019 a l’01/03/2019 

 
La data màxima en què els preinscrits poden completar la 
documentació mínima d’accés és l’11 de març de 2019. 

 

ADMISSIÓ Del 10/01/2019 al 18/03/2019 

La Coordinació admet els candidats periòdicament, en funció del nombre 
de preinscrits que hagin presentat la documentació mínima. L’admissió 

acadèmica implica la reserva de la plaça en el mateix curs en què 
l’estudiant formalitza la preinscripció. 

MATRÍCULA Del 21/01/2019 a l’01/04/2019  

Els doctorands que no s’hagin matriculat en aquest període poden fer-ho 
fora del termini, abonant la taxa corresponent. La data màxima per 

matricular-se en aquesta fase és el 14/06/2019. En cas que la matrícula 
fora de termini es formalitzi després del 30 d’abril, els doctorands només 

podran participar a la 2a avaluació (juny). 

AVALUACIÓ 
1a avaluació: abril 2019 

 
2a avaluació: juny 2019 

Fases 
Abril 2019  

(1a avaluació) 
Juny 2019 

(2a avaluació) 

 Lliurament SAD Del 4 al 30 d’abril 
Del 18 de juny al 8 de 

juliol 

 Aval. DT Del 3 al 15 de maig    Del 10 al 19 de juliol 

 Aval. CA Del 17 al 29 de maig Del 22 al 30 de juliol 

 CDE 
Extraordinari de 5 o 

6 de juny 
Extraordinari de 5 o 6 

de setembre 
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TERCERA FASE 

 

 

 A petició del coordinador del programa, es pot obrir una tercera fase, si hi ha candidats que puguin disposar de tota la documentació amb 
els requisits exigits en el període de matrícula.  

 

 La data màxima en què un candidat preinscrit en aquesta tercera fase es podrà matricular del curs 2018-19 és el 14 de juny de 2019. 
 

 

 AVALUACIÓ 

1a avaluació: juny 2019 
 

2a avaluació: setembre 2019 

Fases 

 Lliurament SAD 

 Aval. DT 

 Aval. CA 

 CDE 
 

Juny 2019  
(1a avaluació) 

Setembre 2019 
(2a avaluació) 

Del 18 de juny al 8 de juliol Del 16 al 24 de setembre 

Del 10 al 19 de juliol Del 25 al 30 de setembre 

Del 22 al 30 de juliol De l’1 al 7 d’octubre 

Extraordinari de 5 o 6 de 
setembre 

Extraordinari mitjans 
d’octubre (10) 
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CALENDARI DE PROCESSOS DE DOCTORAT DE SEGON CURS I SUCCESSIUS 
CURS 2018-19 

 

PROCÉS PERÍODE OBSERVACIONS 

MATRÍCULA 
 

 
 
 
 
 

Del 17/09/2018 a l’01/10/2018 
 
 

 
 
 
 

Del 19/10/2018 al 30/10/2018 

 

 Doctorands matriculats de nou accés al curs 2017-18 avaluats 
favorablement, llevat dels que estan pendents de la 2a 
avaluació (tercera fase de preinscripció), que no hagin 
dipositat la tesi doctoral abans del 10 de setembre del 2018. 
 

 Doctorands de 2n curs i successius que hagin estat avaluats 
favorablement i que no hagin dipositat la tesi doctoral abans 
del 10 de setembre del 2018. 
 
 

 Doctorands matriculats de nou accés al curs 2017-18 
preinscrits a la tercera fase i avaluats favorablement en la 2a 
avaluació i que no hagin dipositat la tesi doctoral abans del 10 
de setembre del 2018. 

 

 

Els doctorands de segon curs i següents que no s’hagin matriculat en el període corresponent ho poden fer fora 
del termini, abonant la taxa corresponent. La data màxima per matricular-se és l’01/04/2019. 

AVALUACIÓ 
1a avaluació: abril 2019 

 
2a avaluació: juny 2019 

Fases 
Abril 2019  

(1a avaluació) 
Juny 2019 

(2a avaluació) 

 Lliurament SAD Del 4 al 30 d’abril 
Del 18 de juny al 8 de 

juliol 

 Aval. DT Del 3 al 15 de maig    Del 10 al 19 de juliol 

 Aval. CA Del 17 al 29 de maig Del 22 al 30 de juliol 

 CDE 
Extraordinari de 5 o 

6 de juny 
Extraordinari de 5 o 6 

de setembre 

 


