
 

Programa de Doctorat en Dret, Ciència Política i Criminologia 

 

INSTRUCCIONS I CRITERIS QUE CAL TENIR EN COMPTE A l’HORA 
DE DEMANAR EL RECONEIXEMENT D’ACTIVITATS FORMATIVES 

 

Plantejament previ 

- Com a premissa essencial, cal tenir en compte que el programa de doctorat 
correspon a un nivell 4 en el MECES (marc espanyol per a les qualificacions de 
l’ensenyament superior). S’entén que, després de la reforma del sistema 
educatiu espanyol, la formació reglada corresponent als estudis de postgrau 
s’imparteix en el nivell 3 (màster), de manera que les activitats que es realitzen 
en el nivell 4 (doctorat) tenen un contingut diferent, fortament vinculat a la 
investigació, tant bàsica com a aplicada. Com afirma el RD 99/2011, que regula 
els estudis de doctorat al nostre país, el component fonamental de la formació 
doctoral és l’avanç del coneixement científic a través de la “recerca original”. A 
més es considera que, en aquest tercer cicle, els participants en programes de 
doctorat no són només estudiants sinó investigadors en formació. La 
denominació “activitats formatives”, potser no massa afortunada, remet en 
realitat a un conjunt d’accions i esdeveniments que es configuren com un 
suport al doctorand dins la seua activitat investigadora, que es relaciona amb 
l’elaboració de la tesi doctoral. Així, les “activitats formatives” són en realitat 
“activitats relacionades amb la investigació”, i així les jutja la Comissió 
Acadèmica a l’hora de valorar el reconeixement instat per un doctorand dins el 
seu expedient doctoral.  

Per tant, i llevat d’excepcions que la Comissió puga estimar dins el seu àmbit de 
decisió discrecional, les activitats de formació corresponents o vinculades a 
altres nivells del MECES (especialment, el 2 [grau] i el [3 màster]) i als seus 
equivalents en els marcs de qualificació per a l’ensenyament superior de països 
tercers, no es jutgen vàlides per al seu reconeixement. En aquest mateix 
supòsit es troben les persones que hagen obtingut, per resolució ministerial, un 
reconeixement de nivell 3 per al seu títol de llicenciatura (vegeu, per exemple, 
la resolució de 14 de setembre de 2015, de la Direcció general de Política 
Universitària, per la qual es publica l’acord del Consell de Ministres de 4 de 
setembre de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència al nivell 



del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Ensenyament Superior del títol 
universitari oficial de Llicenciat en Dret, BOE 2 d’octubre de 2015).  

 

Activitats específiques del programa 

- Seminaris magistrals: s’entenen per tals els congressos (nacionals o 
internacionals), jornades, simposis, etc. de caràcter general i amb pluralitat de 
ponents organitzats per universitats, centres d’investigació, entitats públiques o 
privades que periòdicament duen a terme activitats relacionades amb la 
investigació, etc. A l’hora d’estimar o no el reconeixement sol·licitat, la Comissió 
valorarà la relació entre la temàtica del seminari magistral i la línia 
d’investigació triada pel doctorand, tot i que, atès el caràcter generalista de 
l’activitat, pot actuar amb alguna flexibilitat. En general, la Comissió rebutja per 
al seu reconeixement els cursos formatius (d’introducció, de reciclatge, 
d’actualització…) que imparteixen institucions públiques o privades (col·legis 
professionals, cambres de comerç, associacions de tot tipus…) i que usualment 
presenten el format d’un o diversos conferenciants que imparteixen, seguint el 
model de la lliçó magistral, continguts formatius relacionats amb una o diverses 
matèries.  

- Seminaris dels grups d’investigació: s’entenen per tals les jornades o els 
seminaris de contingut especialitzat organitzats per universitats, centres 
d’investigació, entitats públiques o privades que periòdicament duen a terme 
activitats relacionades amb la investigació, etc. A l’hora d’estimar o no el 
reconeixement sol·licitat, la Comissió tindrà en compte de forma especial la 
relació entre la temàtica del seminari i la línia d’investigació triada pel 
doctorand, així com la participació en aquest del sol·licitant i que l’activitat haja 
tingut el suport o la col·laboració d’un projecte d’investigació R+D, autonòmic, 
nacional o estranger.  

- Jornades doctorals: pel caràcter d’aquesta activitat, a priori no se’n preveu el 
reconeixement. No obstant això, en els casos en què l’activitat realitzada 
presente una afinitat elevada amb el seu contingut (com ara en el cas del 
programa PEPP, que patrocina la Facultat de Dret, i en el qual estudiants de 
doctorat realitzen un intercanvi amb estudiants d’altres programes estrangers 
en el si d’una activitat de mobilitat), se’n podrà sol·licitar el reconeixement 
davant la Comissió.  

 

Activitats transversals 



- La redacció d’articles científics: aquesta activitat es pot reconèixer quan la
persona interessada acredite haver publicat articles científics en revistes
d’impacte, capítols de llibre o monografies en editorials de reconegut prestigi;
així mateix, se’n pot sol·licitar el reconeixement quan haja participat en cursos,
tallers o seminaris amb els mateixos continguts i finalitat.

- Estratègies per a la inserció laboral. Anàlisi curricular i processos de selecció:
aquesta activitat es pot reconèixer quan la persona interessada acredite
experiència laboral prèvia; així mateix, se’n pot sol·licitar el reconeixement quan
haja participat en cursos, tallers o seminaris amb els mateixos continguts i
finalitat.

- La transferència dels resultats de la investigació: la persona interessada pot
sol·licitar el reconeixement d’aquesta activitat quan haja participat (també com
a ponent) en cursos, tallers o seminaris amb els mateixos continguts i finalitat,
així com en activitats característiques de transferència (convenis signats a
través d’una OTRI, direcció de càtedres institucionals, etc.).

Procediment 

Una vegada admès/esa i matriculat/ada en el programa de doctorat, si un/una 
estudiant/a considera que alguna o algunes de les activitats formatives que hi 
figuren són equivalents a algun altre curs o activitat formativa similar realitzada 
anteriorment, en pot sol·licitar a la comissió acadèmica del programa la 
incorporació a l’informe anual de seguiment. 

La sol·licitud es pot descarregar en: 

https://links.uv.es/sP6ST0D

Podrà presentar aquesta sol·licitud dins el termini que a aquest efecte 
establisca la comissió. La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la 
documentació justificativa corresponent.



En aquest últim cas, la Comissió pot requerir la presentació de la documentació 
original amb la finalitat de verificar-ne l’autenticitat.  

En la sol·licitud s’ha d’indicar clarament l’activitat realitzada, i a la casella 
corresponent (en paral·lel), l’activitat concreta del programa de doctorat per la 
qual se sol·licita el reconeixement. No s’admetran sol·licituds genèriques que no 
concreten aquest aspecte, tot i que és potestatiu de la Comissió variar 
l’assignació d’una activitat realitzada a una de concreta del programa quan es 
detecte un error manifest en la sol·licitud.  

En tot cas, la sol·licitud de reconeixement ha d’anar acompanyada de la 
documentació necessària corresponent: certificats; programes dels congressos, 
jornades, simposis, etc.; 

En cas de no aportar-se el programa de les activitats per les quals se sol·licita 
reconeixement, o que el certificat no especifique el nombre d’hores total de 
l’activitat, la Comissió aplicarà un barem propi per a la comptabilitat d’aquestes 
hores, que es va aprovar en la reunió de 23 d’abril de 2015, i que consisteix a 
reconèixer 5 hores per dia. 

Atès l’elevat nombre d’estudiants que cursen el programa de doctorat en Dret, 
Ciència Política i Criminologia, la Comissió Acadèmica només acceptarà una 
sol·licitud de reconeixement per estudiant/a matriculat/ada i any, i dins el 
termini fixat per a cada curs acadèmic. Per tant, resulta de singular importància 
concretar en aquesta única sol·licitud les activitats per a les quals es demana el 
reconeixement.  

Contra la resolució que finalment adopte la Comissió Acadèmica del programa 
es podrà presentar un escrit de reclamació davant la mateixa Comissió, a través 
de la seu eletrònica, o bé per correu electrònic a l’adreça 
doctorado.derecho@uv.es, en el termini dels cinc dies següents a la 
comunicació de l’esmentada resolució. 
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