
 
Universitat Autónoma  

        de Barcelona  

 

Departament de Mitjans,  

Comunicació i Cultura  

 

Edifici I . Campus de la UAB . 08193 Bellaterra  

(Cerdanyola del Vallés) . Barcelona· Spain  
Tel. +34 93 581 1394· Fax +34 93 581 2005  

d.mitjans@uab.cat·www.uab.cat 

 

 

Estudi de Doctorat en Mitjans, Comunicació i Cultura  

Prova de Seguiment 

Curs 2014-2015 

La prova de seguiment es farà els dies  17 i 18 de setembre  

El doctorant ha de presentar la documentació requerida per la prova de seguiment per escrit,  

la data límit per aquest curs és el 10 de setembre. 

Comissió de Seguiment1 : 

President: Xavier Giró Marti 

Suplent: Rosario de Mateo Pérez 

 

Secretari: Toni Castel 

Suplent: Jaume Soriano 

 

Vocal: Isabel Fernández Alonso  

Suplent: David Vidal Castell 

 

 

Comissió de Seguiment2 : 
 

President: Albert Chillón Asensio 

Suplent: Santiago Ramentol Massana 

 

Secretària Maria Corominas Piulats 

Suplent: Carme Ferré Pavia 

 

Vocal: Maria Dolores Montero 

Suplent: Joan Manuel Tresserras  Gaju 

 

Requisits:    

La Comissió avaluarà en tots els casos (primer, segon, tercer i quart any de seguiment) la 

qualitat del treball del doctorand (coherència i rigor en el marc teòric, correcta aplicació de la 

metodologia dissenyada i caràcter novedós de les aportacions), així como la seva adequació al 

pla d’activitats concretes presentat al projecte de tesis (cronograma). S’admetran variacions 

respecte al compliment d’aquest pla d’activitats quan estigui degudament acreditada la 

concurrència de circumstàncies que les justifiquin Aquest seria el cas dels estudiants de quart 

any que necessariament han de presentar a la Comissió un nou pla de treball adequat al nou 

marc temporal de que disposen per l’elaboració de la seva tesi doctoral 

A partir del segon any la Comissió revisarà també el compliment per part del doctorand de les 

recomanacions que se li hagin fet en sessions anteriors del seguiment. 

El doctorant ha de presentar anualment un informe d’unes 12-15 pàgines on quedin reflectides 

aquestes qüestions i la Comissió ha d’emetre un altre que s’annexarà a l’acte de la sessió 

corresponent, argumentant amb el màxim detall la valoració que realitza del treball del 

doctorand. 

Seran valorades molt positivament les activitat de difusió de l’activitat investigadora, ja sigui 

en congressos i/o publicacions, la qual cosa el doctorand pot apuntar com annex a l’informe 

de 12-15 pàgines abans mencionat. 

La directora o director de la tesis farà un informe, seguint el model de l’Escola de Doctorat, 

sobre l’evolució de les tasques realitzades que presentarà abans del 10 de setembre 


