
 
 

Supervisió i seguiment de doctorands 
 

Assignació de tutor/a i director/a de tesi  

La Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) assignarà al doctorand/a en 
el moment de l'admissió un tutor/a. I en el termini màxim de   tres 
mesos des de la matriculació de l'estudiant, un director/a de tesi. 

  Les figures del tutor/a i director/a coincidiran sempre que siga 
possible. Solament si el director/a no pertany a la Universitat de 
València, serà necessari assignar-li al doctorand/a un tutor/a de la 
Universitat, que podrà, previ consentiment del director/a, actuar a més 
com a codirector/a de la tesi. 

Podrà ser director/a de tesi doctoral qualsevol/a doctor/a amb 
experiència investigadora degudament acreditada, amb independència 
de la Universitat, centre o institució en la qual preste els seus serveis. La 
CAD, sentits el doctorand/a i el director/a i/o tutor/a, podrà modificar 
el nomenament del seu tutor/a o director/a en qualsevol moment del 
període de realització del doctorat, sempre que concórreguen raons 
justificades. 

  La tesi podrà ser codirigida, prèvia autorització de la CAD, per altres 
doctors espanyols o estrangers amb acreditada experiència 
investigadora, sempre que concórreguen raons d'índole acadèmica o 
científica, i fins a un màxim de tres en total. 

  L'assignació del director/a de tesi portarà associada la signatura d'un 
Document de compromís signat per la Universitat de la València, el 
coordinador/a de el programa, el doctorand/a i el director/a, i tutor/a 
si escau, que inclourà les obligacions i drets de les parts, el procediment 
de resolució de conflictes i els aspectes relatius als drets de propietat 
intel·lectual o industrial que puguen generar-se en l'àmbit del programa 
de doctorat. 

Document d'activitats del doctorand/a  

Després de l'admissió en el programa de doctorat en Dret, Ciència 
Política i Criminologia, la Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) obrirà 
un DOCUMENT D'ACTIVITATS de doctorat personalitzat per a cada 
doctorand/a, en el qual constaran totes activitats realitzades en el 
context del programa de doctorat. 



 
 

  El tutor/a i/o director/a, d'acord amb les instruccions que sobre 
aquest tema puga establir la CAD, indicaran el nombre d'activitats a 
realitzar i orientaran al doctorand/a en l'elecció de les mateixes. D'igual 
manera, seran els responsables d'autoritzar i verificar aquestes 
activitats i de mantenir el registre actualitzat al com acompanyaran els 
deguts informes sobre el grau d'aprofitament, treball del doctorand/a i 
procediment de control. 

  Les característiques, format, suport i custòdia d'aquest document 
s'ajustaran a les indicacions que sobre aquest tema establisquen l'Escola 
de Doctorat de la Universitat de València i la CAD. 

  Anualment el doctorand/a farà lliurament a la CAD per a la seua 
avaluació, informe i aprovació si escau, del Document d'activitats 
realitzades, les quals hauran d'incorporar el vistiplau del tutor/a i/o 
director/a de la tesi. 

Pla d'Investigació  

El doctorand/a, abans de la finalització del primer any, elaborarà un PLA 
D'INVESTIGACIÓ que inclourà, entre uns altres, els següents continguts: 

Títol del projecte de Tesi Doctoral 

Director/a de la Tesi 

Justificació de la investigació 

Objectius 

Metodologia 

Mitjans i recursos materials disponibles 

Planificació temporal (ajustada a la dedicació del doctorand/a) 

Bibliografia 

Formulari Pla d'Investigació – veure document adjunt 

  El Pla d'Investigació, avalat pel tutor/a i/o director/a o directors/as, 
serà avaluat anualment per la CAD, que tindrà en compte l'interès del 
tema objecte d'estudi, la viabilitat del projecte d'investigació, la planificació 
i el grau de compliment anual. 

Avaluació anual del Pla d'Investigació i del Document d'activitats  

Anualment, la Comissió Acadèmica de Doctorat avaluarà el Pla 
d'Investigació i el Document d'activitats juntament amb els informes que 
a aquest efecte hauran d'emetre el tutor/a i/o el director/a. L'avaluació 



 
 

positiva serà requisit indispensable per a continuar en el programa de 
doctorat en Dret, Ciència Política i Criminologia. En cas d'avaluació 
negativa, que serà degudament motivada, el doctorand/a haurà de ser 
de nou avaluat en el termini de sis mesos, a l'efecte dels quals elaborarà 
un nou Pla d'investigació. En el supòsit de produir-se nova avaluació 
negativa, el doctorand/a causarà baixa definitiva en el programa. 

 


