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RESOLUCIÓ DE 27 DE DESEMBRE DE 2018, DE LA RECTORA DE LA 
UNIVERSITAT DE VALENCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN PREMIS 
EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT PER AL CURS ACADEMIC 2018/2019 

El premi extraordinari de doctorat és el reconeixement que concedeix la Universitat de 
Valencia per a distingir els autors de les tesis doctorals que per la seua qualitat, impacte 
i projecció en els seu respectiu ambit de coneixement es consideren d'una qualitat 
remarcable. 

En aquest sentit, el Reglament d'estudis de doctorat de la Univcrsitat de Valencia, aprovat 
mitjarn;:ant I 'Acord 206/2017, de 26 de julio), del Consell de Govern de la Universitat de 
Valencia, preveu !'existencia d'aquest premi extraordinari de doctorat. 

Al seu torn, el Consell de Govern de la Universitat de Valencia, mitjan9ant l'Acord 
252/2008, modificat pels Acords 265/2012 i 290/2016, va aprovar el reglament de premis 
extraordinaris de doctorat, que regula el procediment per a proposar i concedir anualment 
aquests reconeixements. 

En virtut de !'anterior i informada aquesta convocatoria per la Junta Pennanent de 
l'Escola de Doctorat, la Rectora de la Universitat de Valencia, de conformitat amb el que 
estableix l'article 1 del reglament de premis extraordinaris de doctorat esmentat, 

RESOL 

Primer.- Convocar els premis extraordinaris de doctorat de la Universitat de Valencia per 
al curs 2018/2019. 

Segon.- Aprovar les bases, el nombre de premis per a cada area i els barems generals i 
específics que figuren en els annexos a aquesta convocatoria. 

De confonnitat amb el que estableixen els a1ticles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d' 1 
d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i els 
articles 8, 14 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció 
Contenciosa-Administrativa, el present acte, que posa fi a la via administrativa, podra ser 
recorregut potestativament en reposició, o bé podra plantejar-se directament rccurs 
contenciós administratiu, en els tenninis i davant deis organs que s'indiquen a 
continuació: 

a) El recurs de reposició haura d'intcrposar-se davant del rectorat en el terrnini d'un mes
a comptar de l'endema a la notificació de la prcsent rcsolució.

b) El recurs contenciós administratiu haura de plantejar-se davant deis Jutjats del
Contcnciós Administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l'enclema ele la
noti 1c ció de la res I resolució.
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