
 

 
 
 

QUALIFICACIONS PER LES AVALUACIONS ANUALS APROVADES  

EN COMITÈ DE DIRECCIÓ 
 
Les qualificacions que podran atorgar les comissions són: 
 

- Superat 
- Superat condicional 
- No superat 
- No presentat 
- No avaluable  

Superat: 

La Comissió Acadèmica podrà avaluar amb un “superat” aquells/es doctorands/es que complexin amb 
els requisits establerts al Programa de Doctorat. 
 
Superat condicional: 

La Comissió Acadèmica podrà avaluar amb un “superat condicional” aquells/es doctorands/es que 
complexin amb els requisits establerts al Programa de Doctorat, però hagin de fer algun canvi de 
caire formal en el pla de recerca o en l’autoinforme anual. En aquests casos, serà imprescindible que 
el/la doctorand/a esmeni els documents d’acord amb els requeriments i terminis que estableixi la 
Comissió. 
 
No superat: 

La Comissió Acadèmica podrà avaluar amb un “no superat” quan el/la doctorand/a no compleixi 
amb els requisits establerts al Programa de Doctorat. El doctorand que no superi la convocatòria 
ordinària d’avaluació anual, podrà tornar a presentar-se a la segona convocatòria. Una segona 
avaluació negativa implica la baixa definitiva del Programa. 
 
No presentat 

En el cas que un doctorand o doctoranda no presenti el pla de recerca o l’autoinforme anual, i/o el 
document d’activitats, la Comissió Acadèmica podrà avaluar amb un “no presentat” a la persona 
afectada, que haurà de presentar el nou pla d’investigació/autoinforme en la segona convocatòria. 

 
Si l’avaluació corresponent a la segona convocatòria és positiva, el/la doctorand/a pot formalitzar la 
matrícula per al curs següent. No obstant això, si el resultat és negatiu (no superat) o no s’hi ha 
presentat, s’entendrà que té dues avaluacions negatives i serà donat de baixa definitivament en el 
Programa. 
 
No avaluable 

El doctorand o doctoranda que hagi sol·licitat una baixa temporal i aquesta hagi estat acceptada per 
la Comissió, haurà de ser avaluat amb una qualificació de “no avaluable”. No obstant això, les 
Comissions Acadèmiques podran valorar cada cas en particular i proposar una altra qualificació, si ho 
consideren adient. 
 
El doctorand o doctoranda que, per la data d'inici del doctorat, no li correspongui presentar- se a 
l'actual convocatòria i no s'hi presenti, serà qualificat amb un "no avaluable". Ara bé, s'haurà de 
presentar a la següent convocatòria. 


