
INSTRUCCIONS QUALIFICACIÓ EN RAPI: 
 
L'accés a RAPI s'ha de realitzar seleccionant el perfil COORDINADOR/A. 

En la pantalla d'inici apareix el llistat de tot l'alumnat del programa de doctorat. Si hi ha alguna incidència apareixerà 

un avís. 

Per a qualificar cal fer el següent: 

1º Punxar en QUALIFICACIÓ (menú superior) 

2º Canviar el curs acadèmic que apareix per defecte i posar l'actual 2018-19 

3º Punxar a “filtrar” 

Apareixerà tot l'alumnat, tant els qualificats com els pendents de qualificar. Es pot aplicar més filtres per a depurar 

el llistat que apareix. 

 

IMPORTANT A CONSIDERAR, ABANS DE PROCEDIR A AVALUAR: 

Abans d'avaluar s'han de comprovar que estan els informes de tutors i directors i el pla d'investigació. En el llistat 

apareixen avisos si falta alguna d'aquestes coses: 

a. Si falten informes del professorat, ha de contactar amb ells perquè els graven. 

b. Si falten activitats i/o pla d'investigació per revisar, ha de contactar amb el professorat 

responsable perquè ho revisen i avaluen. 

c. Si falta pla d'investigació, ha de contactar amb la doctoranda o doctorant perquè ho faça. 

Hemos enviat avisos, però no tots han atès el requeriment. 

 

1. Qualificació APTE: 

- Han d'estar els informes del tutor i director i aquests han de ser favorables 

- Han de tenir el pla d'investigació acceptat 

- No han de tenir activitats pendents de revisar 

2. Qualificació NO APTE: 

- Informes desfavorables del professorat tutor i director 

- Carència de pla d'investigació en el curs en què es realitza la qualificació. 

Quan es qualifica com NO APTE es genera una convocatòria extraordinària en el mateix curs. L’alumne tindrà 

6 mesos per a pujar un nou pla d'investigació que haurà de revisar-se i avaluar-se. Si es qualifica de nou amb 

NO APTE, causarà baixa definitiva en el programa de doctorat i no podrà tornar a sol·licitar accés en aquest 

programa, però sí podrà sol·licitar accés en un altre programa de doctorat. 
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