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INSTRUCCIÓ SOBRE EL DIPOSIT DE TESIS EN ELS ESTUDIS DE DOCTORAT EN EL MARC 

DE LA SITUACIÓ DE CRISI OCASIONADA PER LA COVID-19 

 

1. ANTECEDENTS: 

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la 

gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, disposa tota una 

sèrie de mesures per protegir la salut i seguretat de les persones i contenir la 

progressió de la malaltia. Entre les mesures adoptades s’estableixen limitacions a la 

lliure circulació de les persones, dins i fora del territori espanyol, i la suspensió de 

l’activitat educativa presencial, inclosa la universitària, que, sempre que sigui possible, 

es continuarà a distancia i en línia. 

Tot i la continuació de l’activitat educativa a distancia i en línia, en molts casos els 

alumnes, com els de doctorat, no han pogut continuar els seus estudis, ja sigui per 

motius de mobilitat, salut, tècnics, etc., raó per la qual s’han pres diferents mesures 

per tal de pal·liar possibles perjudicis als interessats:  

 La disposició addicional tretzena del Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, 

estableix, entre d’altres, la possibilitat de prorrogar per una extensió equivalent 

als temps de durada de l’estat d’alarma els contractes de treball de durada 

determinada finançats a càrrec de convocatòries públiques en l’àmbit de la 

investigació, com, entre d’altres, els contractes de becaris FPI, FPU, etc. 

 

 El document de “Recomendaciones sobre criterios generales para la adaptación 

del sistema universitario espanyol ante la pandemia del Covid-19, durante el 

curso 2019-2020” de la Conferencia General de Política Universitària (CRUE), de 

15 d’abril de 2020, disposa que les universitats poden ampliar els terminis de 

presentació i defensa dels treballs de fi de grau i de màster (TFG i TFM), sempre 

que sigui possible dins del mateix curs acadèmic 2019-2020, i, en cas que això 

no sigui possible, més enllà d’aquest termini, sense sobrecost per a l’alumnat.  

 

 El document de treball sobre pràctiques externes, treballs finals de grau i 

màster, i calendari acadèmic del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), de 

2 d’abril, estableix que, sempre que sigui possible es mantindrà el calendari 

acadèmic del curs 2019-2020 previst inicialment, tot i que les universitats 

podran adaptar el calendari acadèmic amb una certa flexibilitat dins l’any 2020 

per a determinades assignatures, com TFG , TFM i  pràctiques externes, que no 

s’hagin pogut adaptar al format en línia, sense cost addicional per a l’alumnat. 
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 L’informe de Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, d’11 de maig de 

2020, disposa que l’assegurança escolar es podrà perllongar fins al darrer 

trimestre de l’any 2020 per a aquells estudiants els terminis de les activitats 

avaluatives dels quals s’hagin vist ampliats. 

 

 La instrucció 6/2020 del Consell de Govern de la UAB, de data 16 d’abril de 

2020, entre d’altres, possibilita que els alumnes de TFG i TFM puguin ser 

avaluats fins el 30 de novembre de 2020 per la via de modificació d’actes. 

 

Per tot l’anterior, es considera adient flexibilitzar el terminis per al dipòsit de tesis de 

l’alumnat de doctorat que es trobi en l’últim curs d’aquests estudis i no hagi pogut 

continuar-los a distància i en línia durant la vigència de l’estat d’alarma.   

 

2. OBJECTE. 

L’objecte d’aquest document és ampliar el termini límit de dipòsit de tesis 

corresponent al curs acadèmic 2019-2020, per tal de permetre que l’alumnat de 

doctorat que estigui en disposició de finalitzar els seus estudis pugui dipositar la tesi 

doctoral fins el 30 de novembre de 2020, sense cost addicional, tal i com s’ha fet amb 

els estudiants de Grau i Màster en relació amb els TFG i TFM.   

 

3. 3. ADAPTACIÓ DEL CALENDARI ACADÈMIC  

El calendari acadèmic administratiu del curs 2019-2020 s’adaptarà d’acord amb les 

indicacions esmentades en el punt anterior. 

 


