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Preàmbul
La Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, en la seua nova redacció donada per
la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica l’anterior, defineix l’estructura dels
ensenyaments universitaris en tres cicles: Grau, Màster i Doctorat. Els estudis de doctorat
condueixen a l’obtenció del títol oficial de Doctor o Doctora, de caràcter oficial i validesa en tot
el territori nacional. Segons estableix l’esmentada llei, els estudis de doctorat s’organitzaran i
realitzaran en la forma que determinen els estatuts de les universitats, d’acord amb els criteris que
per a l’obtenció del títol de Doctor aprove el Govern, amb un informe previ del Consell
d’Universitats.

Dins del procés de construcció de l’espai europeu d’educació superior, el Reial Decret 99/2011,
modificat pel Reial Decret 534/2013, regula els ensenyaments oficials de doctorat i ha suposat, al
capdavall, la implantació d’una nova ordenació dels estudis de tercer cicle o doctorat, prevent que
les universitats puguen constituir Escoles de Doctorat, que en el nostre àmbit venen regulades pel
Decret 159/2012, del Consell de la Generalitat Valenciana.

L’article 14 dels Estatuts de la Universitat de València, aprovats pel Decret 45/2013, de 28 de
març del Consell, preveu la possibilitat que la nostra universitat organitze els seus estudis de tercer
cicle mitjançant escoles de doctorat.

La Universitat de València va realitzar el procés d’adaptació dels estudis de doctorat d’acord amb
el nou marc normatiu del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen les
ensenyances oficials de doctorat. Inicialment la normativa dels estudis de doctorat es va incloure
en el Reglament d’Estudis Oficials de Postgrau, a través de l’Acord 265/2011, de 29 novembre
2011. En els Acords del Consell de Govern 97 i 98/2014 es va proposar la creació de l’Escola de
Doctorat i es va aprovar el seu Reglament de Règim intern. Aquest reglament es va modificar en
data 28 de juny 2016 per Acord del Consell de Govern de la Universitat de València (ACGUV
173/2016). També en eixa mateixa data es va aprovar la modificació del Reglament de Depòsit,
Avaluació i Defensa de la Tesi doctoral (ACGUV 173/2016).

Amb la reforma actual es modifiquen tant el Reglament de Règim intern de l’Escola de Doctorat
com la regulació dels estudis de doctorat amb l’aprovació d’un nou reglament específic que els
separa de la resta d’estudis de postgrau.
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TÍTOL I. De l’organització acadèmica dels estudis de Doctorat
Article 1. Els programes de doctorat
1. La investigació i la formació en matèria de doctorat en cada branca de coneixement o nucli
temàtic o d’especialització s’estructura en el corresponent programa de doctorat, conforme a
allò disposat pels arts. 3 i 4 del RD 99/2011, de 28 de gener.
2. El seu disseny, organització i coordinació correspon a la Comissió de Coordinació Acadèmica
del Programa, sense perjudici de les competències de l’Escola de Doctorat d’acord amb els
articles 2 i 3 d’aquest Reglament.
Article 2. L’Escola de Doctorat de la Universitat de València
1. L’Escola de Doctorat és l’òrgan responsable dels estudis i programes de doctorat a la
Universitat de València, amb la finalitat d’organitzar, dins del seu àmbit de gestió, els
ensenyaments i les activitats pròpies del doctorat.
2. La seua organització i el seu funcionament es regulen pel Reglament de Règim intern aprovat
per la Universitat de València dins del marc de la normativa estatal i autonòmica aplicable.

Article 3. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat
1. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat és la responsable de la programació,
coordinació i supervisió acadèmica i docent de les activitats del programa.
2. Aquesta Comissió estarà integrada per cinc doctors del Programa, nomenats per l’Escola de
Doctorat a proposta de les unitats acadèmiques i entitats col·laboradores, que formen part del
programa. Quan la complexitat del programa ho aconselle, excepcionalment podrà demanar-se
la seua ampliació fins a un màxim de set doctors.
3. El coordinador del programa de doctorat ha de ser un dels membres de la comissió acadèmica.
Aquest coordinador ha de ser un investigador rellevant i ha d’estar avalat per la direcció prèvia
d’un mínim de dos tesis doctorals i la justificació de la possessió de dos períodes d’activitat
investigadora reconeguts d’acord amb les previsions del Reial Decret 1086/1989, de 28
d’agost, de retribucions del professorat universitari. En cas d’ocupar el coordinador una posició
que no li siguen aplicables aquests criteris haurà d’acreditar mèrits equiparables als assenyalats
i la Junta Permanent informarà si procedeix.
4. La Comissió Acadèmica del Programa té les següents competències:
a) Proposar a l’Escola de Doctorat la relació de possibles doctors o doctores per a la tutorització
i direcció de tesi doctoral, així com línies d’investigació que s’ofereixen.
b) Proposar l’admissió al programa de doctorat.
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c) Assignar a cada doctorand o doctoranda el o els directors o directores de la tesi doctoral i el
o els tutors o tutores de la tesi doctoral, així com aprovar la seua modificació de forma
motivada.
d) Fer públic els procediments que consideren oportuns a fi de garantir la qualitat de les tesis
doctorals tant en la seua elaboració com en el procés d’avaluació, abans de la seua
presentació.
e) Avaluar anualment el document d’activitats personalitzat i el pla de recerca del doctorand o
doctoranda.
f) A l’efecte d’atorgar la menció internacional al títol de Doctor, autoritzar l’estada i les
activitats realitzades en un altre Estat, siga en una institució d’ensenyament superior o en
una institució d’investigació.
g) Totes aquelles altres competències necessàries per al correcte desenvolupament de les seues
funcions.
Article 4. Els tutors o tutores de tesi doctoral
1. Una vegada admès i matriculat al programa de doctorat, a tots els doctorands i doctorandes els
serà assignat per part de la corresponent Comissió Acadèmica, en el termini de tres mesos, un
tutor o tutora, que serà un doctor o doctora amb acreditada experiència investigadora, lligat a
la unitat o escola que organitze el programa.
2. Correspon al tutor o tutora vetllar per la interacció del doctorand o doctoranda amb la Comissió
Acadèmica i, en particular:
a) responsabilitzar-se de l’adequació de la formació i de l’activitat investigadora del doctorand
o doctoranda d’acord amb el programa;
b) orientar l’estudiant en l’elecció dels cursos, seminaris o altres activitats no reglades dirigides
a la formació investigadora.
Article 5. La direcció de les tesis doctorals
1. La Comissió Acadèmica responsable del programa assignarà a cada doctorand o doctoranda,
en el termini màxim de tres mesos des de la seua matrícula, un director o directora de la tesi
doctoral, que podrà ser coincident o no amb la persona designada com a tutor. Aquesta
assignació podrà recaure en qualsevol doctor o doctora amb experiència investigadora
degudament acreditada i amb independència de la universitat, centre o institució en què preste
els seus serveis. Una tesi doctoral pot ser codirigida com a màxim per tres doctors o doctores.
2. Cap doctor o doctora de la Universitat de València no podrà dirigir o codirigir més de 10 tesis
doctorals alhora.
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3. El director o directora podrà renunciar a les tasques de direcció de l’estudiant mitjançant escrit
de renúncia motivat presentat a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, la qual, si
escau, resoldrà la sol·licitud i procedirà al nomenament d’un altre director o directora per
continuar el doctorat.
4. La Comissió Acadèmica podrà modificar, amb audiència del doctorand o doctoranda i dels
directors i directores i sempre que concórreguen raons justificades, el nomenament del director
o directora de tesi doctoral en qualsevol moment de la realització de la tesi.
5. La normativa general de la Universitat de València que regule l’activitat del professorat
establirà l’equivalència en crèdits la funció de tutorització i de direcció de tesi doctoral.
Article 6. Document de compromís doctoral
Amb posterioritat a la formalització de la matrícula per primera vegada, el doctorand o
doctoranda, la Universitat, el seu tutor o tutora, si escau, i el seu director o directora hauran de
subscriure de forma conjunta el compromís doctoral, relatiu, entre altres qüestions, al procediment
de resolució de conflictes que es puguen plantejar, els aspectes referits a la propietat intel·lectual
o industrial i, en general, a les funcions de supervisió de l’activitat investigadora del doctorand o
doctoranda.
Article 7. Document d’activitats i pla de recerca dels estudiants de doctorat
1. Una vegada matriculat per primera vegada es materialitzarà per a cada doctorand o doctoranda
el document d’activitats personalitzat, on es registraran totes les activitats d’interés per al
desenvolupament del doctorand o doctoranda, així com del desenvolupament de la tesi de
doctorat, a fi de la revisió pel tutor o tutora i el director o directora de tesi i la seua avaluació
per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat corresponent.
2. Abans que finalitze el primer any el doctorand o doctoranda elaborarà un pla de recerca, avalat
pel tutor o tutora i el director o directora; aquest pla haurà d’incloure la metodologia i els
objectius, els mitjans i la planificació temporal, així com l’informe favorable de la Comissió
d’Ètica en Investigació Experimental de la Universitat de València en els casos assenyalats.
Aquest pla es podrà millorar al llarg de la seua permanència en el programa de doctorat i haurà
de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora.
3. Seran objecte d’avaluació per la Comissió d’Ètica els plans de recerca que incloguen
l’experimentació amb humans o amb mostres biològiques humanes, l’experimentació animal i
la utilització d’agents biològics patògens o organismes modificats genèticament.
4. Anualment la Comissió Acadèmica del Programa avaluarà el pla de recerca i el document
d’activitats juntament amb els informes que hauran d’emetre el tutor o tutora i el director o
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directora. L’avaluació positiva serà requisit per a poder continuar en el programa. En cas
d’avaluació negativa, que haurà de ser motivada, el doctorand o doctoranda haurà de ser
novament avaluat en el termini de sis mesos, per a la qual cosa haurà d’elaborar un nou pla de
recerca. Si es produeix una nova avaluació negativa, es donarà de baixa definitivament al
doctorand o doctoranda. Front a aquestes resolucions, que no exhaureixen la via administrativa,
l’interessat podrà interposar recurs d’alçada, que resoldrà, previ informe de l’Escola de
Doctorat, el rector o persona en qui delegue.
5. Per a la matrícula dels anys successius caldrà un informe favorable d’aquest document
d’activitats personalitzat i del pla de recerca per part de la Comissió Acadèmica.
6. Aquests documents hauran d’inscriure’s i registrar-se en l’Escola de Doctorat.
Article 8. Dipòsit, avaluació i defensa de la tesi doctoral
El dipòsit, l’avaluació i la defensa de la tesi doctoral es realitzarà d’acord amb l’establert al
Reglament de Depòsit, Avaluació i Defensa de la Tesi doctoral aprovat pel Consell de Govern de
la Universitat de València.
El tribunal de la tesi podrà constituir-se i actuar de manera presencial o a distància, d’acord amb
l’art. 17.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, sempre que hi
siguen presents el president i el secretari.
Article 9. Tesis doctorals en règim de cotutela internacional
1. La Universitat de València podrà formalitzar convenis amb universitats estrangeres per a la
realització de tesis doctorals en règim de cotutela. En aquest cas, els doctorands i les
doctorandes faran els seus treballs de tesi sota el control i la responsabilitat d’almenys un
director o directora de tesi en cadascun dels dos centres signants del conveni.
2. L’expedient de subscripció d’un conveni de cotutela haurà d’incorporar l’acord d’autorització
de la Comissió Acadèmica del Programa.
3. El temps de preparació de la tesi es repartirà entre els dos centres. L’estada mínima a la
Universitat de València haurà de ser de nou mesos, que podran fraccionar-se, i de sis mesos a
la universitat estrangera, que també podrà ser fraccionada.
4. En qualsevol cas el doctorand o doctoranda haurà de realitzar el seu dipòsit de tesi també a la
Universitat de València.
5. L’acte de defensa de la tesi haurà de respectar, amb independència de la universitat en què es
llija la tesi, el conveni de cotutela i la normativa de la universitat on tinga lloc l’acte.
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Article 10. El conveni de cotutela
1. Per formalitzar una tesi en cotutela s’haurà de signar un conveni entre les dues universitats
participants.
2. Aquest conveni haurà d’especificar, com a mínim:
a) els codirectors o codirectores de la tesi,
b) els períodes que el doctorand o doctoranda haurà de passar en cadascuna de les dues
universitats,
c) la universitat en què tindrà lloc l’acte de defensa pública de la tesi
d) el compromís de les dues universitats, sobre la base d’una única defensa de tesi doctoral, a
lliurar el títol de doctor o doctora corresponent, amb el pagament previ dels drets d’expedició
que corresponguen a cadascuna d’elles.
Article 11. Tesi amb menció internacional
La tesi podrà obtindré la menció internacional, d’acord amb el RD 99/2011 i el Reglament de
Depòsit, Avaluació i Defensa de Tesi doctoral aprovat per la Universitat de València.
Article 12. Inscripció de la tesi en el repositori de continguts digital de la Universitat de
València
La inscripció de la tesi es farà d’acord amb i el Reglament de Depòsit, Avaluació i Defensa de la
Tesi doctoral aprovat per la Universitat de València.
En circumstàncies excepcionals, determinades per la Comissió Acadèmica del Programa, i amb
el vist-i-plau de l’Escola de Doctorat es podrà autoritzar l’exempció o la suspensió temporal de
la inscripció de la tesi al repositori obert de continguts digitals.
Article 13. Premis extraordinaris de doctorat
Els premis extraordinaris de doctorat es resoldran anualment, d’acord amb el Reglament per a la
concessió de premis extraordinaris de doctorat i els barems aprovats al respecte per la Universitat
de València.

TÍTOL II. Drets i deures

Article 14. Drets dels tutors o tutores
Són drets del tutor o tutora de tesi doctoral: a) participar en les activitats de formació per a tutors
i tutores que siguen ofertes per l’Escola de Doctorat per a complir amb responsabilitat les funcions
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de supervisió dels doctorands i doctorandes, b) tots aquells drets que li siguen reconeguts en la
legislació vigent i en els Estatuts i normes pròpies de la Universitat de València.
Article 15. Deures dels tutors o tutores de tesi doctoral
Són deures del tutor o tutora, quan la seua figura no coincidesca amb la de director o directora de
tesi doctoral:
a) Assistir el doctorand o doctoranda en el seu procés de formació i facilitar la informació,
orientació i recursos per a l’aprenentatge.
b) Signar el compromís documental que establesca les funcions de supervisió del doctorand o
doctoranda, en la forma que determine la Universitat de València.
c) Revisar regularment el document d’activitats personalitzat del doctorand o doctoranda.
d) Informar i avalar, periòdicament, el pla d’investigació del doctorand o doctoranda.
e) Atendre les necessitats dels doctorands o doctorandes amb discapacitat, d’acord amb les
pautes establides/establertes per la Universitat de València.
f) Subscriure el seu compromís amb el compliment del codi de bones pràctiques adoptat per
l’Escola de Doctorat.
g) Vetlar per la interacció del doctorand o doctoranda amb la Comissió Acadèmica de Doctorat.
h) Qualsevol altres deures que li siguen atribuïts per la normativa vigent.
Article 16. Drets del director o directora de tesi doctoral
Són drets del director o directora de tesi doctoral:
a) Definir les pautes, criteris i metodologia que considere més adequats per a l’elaboració de
la investigació que dirigeix i informar-ne al doctorand o doctoranda.
b) Rebre informació completa i puntual del progrés de la investigació realitzada pel doctorand
o doctoranda, així com dels resultats obtinguts.
c) Ser informat, si escau, de la renúncia del doctorand o doctoranda a continuar desenvolupant
la tesi doctoral.
d) Presentar la renúncia motivada a la direcció d’una tesi doctoral.
e) Informar sobre les sol·licituds de pròrroga, baixa, avaluació del pla d’investigació o
qualsevol altre assumpte que afecte l’activitat que desenvolupen els doctorands o
doctorandes que dirigeix.
f) El reconeixement que corresponga per direcció de tesi com a part de la dedicació docent i
investigadora del professorat.
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g) Participar en les activitats de formació per a directors i directores de tesi que siguen ofertes
per l’Escola de Doctorat per a complir amb responsabilitat les funcions de supervisió dels
seus doctorands i doctorandes.
h) Tots aquells drets que li siguen reconeguts en la legislació vigent i en els Estatuts i normes
pròpies de la Universitat de València.
Article 17. Deures del director o directora de tesi doctoral
Són deures del director o directora de tesi doctoral:
a) Signar el compromís documental que estableix les funcions de supervisió dels seus o les
seues doctorandes, en la forma que decrete la Universitat de València a fi de supervisar les
tasques encomandes i garantir el seu compliment.
b) Crear una relació constructiva i positiva amb els seus o les seues doctorandes a fi d’establir
les condicions necessàries per a una transferència eficaç de coneixements i bon
desenvolupament de les seues carreres professionals com a investigadors per al futur.
c) Revisar regularment el document d’activitats personalitzat dels seus doctorands o
doctorandes.
d) Informar i avalar, periòdicament, el pla d’investigació dels seus doctorands o doctorandes.
e) Vetlar perquè els doctorands o doctorandes coneguen els objectius estratègics que regeixen
el seu àmbit d’activitat i els mecanismes de finançament i que se sol·liciten tots els permisos
necessaris abans d’iniciar la seua tasca o accedir als recursos proporcionats.
f) Vetlar per la difusió dels resultats de la investigació dels doctorands o doctorandes.
g) Procurar que els seus doctorands o doctorandes segueixen, en tot moment, pràctiques de
treball segures, conformes a la legislació vigent.
h) Instruir els doctorands o doctorandes per a que adopten les mesures necessàries per tal de
complir les exigències legals en matèria de protecció de dades i de confidencialitat.
i) Subscriure el seu compromís amb el compliment del codi de bones pràctiques adoptat per
l’Escola de Doctorat.
j) Qualsevol altre deure que li siga atribuït per la normativa vigent.
Article 18. Condició de doctorand o doctoranda
1. Té la consideració de doctorand o doctoranda l’alumnat matriculat en un programa de doctorat.
2. El doctorand o doctoranda s’ha de matricular anualment pel concepte de “tutela acadèmica del
doctorat”.
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Article 19. Drets dels doctorands o doctorandes
1. Són drets dels doctorands o doctorandes, a més dels comuns i específics de l’estudiantat de
doctorat reconeguts en el Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova
l’Estatut de l’Estudiant Universitari, els següents:
a) Rebre una formació avançada i de qualitat.
b) L’assignació de tutor o tutora i de director o directora
c) Fer ús de les instal·lacions i recursos adequats per al desenvolupament de la seua tasca
d’investigació i les seues activitats formatives.
d) Obtenir una avaluació anual del pla d’investigació per part de la comissió acadèmica del
programa.
e) Sol·licitar, motivadament, la designació d’un codirector o codirectora de tesi, o la substitució
del tutor o tutora o del director o directora.
f) Sol·licitar, de forma justificada, la dedicació a temps parcial, pròrrogues o baixes temporals
del programa.
g) Participar en programes i convocatòries d’ajudes per a la formació investigadora i per a la
mobilitat nacional i internacional.
h) Comptar amb el reconeixement i protecció de la propietat intel·lectual a partir dels resultats
de la tesi doctoral i dels treballs d’investigació previs en els termes que estableix la legislació
vigent sobre la matèria.
i) Ser considerats, quant a drets de representació en els òrgans de govern de les universitats,
com a personal investigador en formació, de conformitat amb el que estableix la legislació
en matèria de ciència i investigació.
j) Participar en el seguiment dels programes de doctorat i en els processos d’avaluació
institucional, en els termes previstos per la normativa vigent.
k) Qualsevol dret que els reconega la normativa vigent o que es derive de la seua condició
d’estudiant de la Universitat de València.
2. L’exercici d’aquests drets s’ha de realitzar respectant els béns d’ús col·lectiu, la dignitat de les
persones, els principis democràtics i els drets de la resta de membres de la comunitat
universitària.
Article 20. Deures dels doctorands o doctorandes
Són deures dels doctorands i doctorandes, a més dels comuns i específics de l’estudiantat de
doctorat reconeguts en el Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut
de l’Estudiant Universitari, els següents:
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a) Matricular-se en cada curs acadèmic en el programa dins dels terminis establerts en el
calendari de gestió dels estudis de doctorat.
b) Integrar-se plenament en el projecte assignat per a la seua formació i assumir els
compromisos que se’n deriven, així com assolir els objectius que se li encomanen, dedicant
els recursos i el temps necessaris dins del que és raonable per la seua situació i dedicació al
projecte.
c) Presentar un pla d’investigació, abans de la finalització del primer any després de la
matrícula.
d) Participar en els processos de seguiment del seu pla d’investigació, així com facilitar, a
través dels mitjans posats a la seua disposició per la Universitat, la informació necessària
per al seguiment de les seues activitats.
e) Presentar al director o directora el treball realitzat amb el format i amb la freqüència que
hagen estat prèviament acordats i presentar el manuscrit de la tesi al director o directora per
a la seua revisió final amb una antelació raonable a la data pactada per al dipòsit.
f) Fer un bon ús dels mitjans materials i de les instal·lacions de què disposa.
g) Informar-se i complir els requisits de seguretat en el treball o en qualsevol altre específic
propi del lloc en què realitze la seua investigació.
h) Subscriure i complir el codi de bones pràctiques establert per l’Escola de Doctorat de la
Universitat de València.
i) Cursar, si escau, els complements de formació específics inclosos en la memòria del
programa.
j) Comprometre’s a l’ús lleial de la informació, dades i mostres que li facilite el director o
directora de la tesi i el tutor o tutora, així com respectar l’autoria dels implicats.

Disposició derogatòria.
Aquesta normativa deroga el Reglament d’Estudis de Postgrau aprovat pel Consell de Govern de
29 de novembre de 2011 (ACGUV 265/2011), així com qualsevol altra reglamentació anterior
que s’hi opose.

Disposició final.
El present reglament entrarà en vigor a l’endemà de ser publicat en el Tauler Oficial de la
Universitat de València..

Reglament d’Estudis de Doctorat

12

