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PROGRAMA DE DOCTORAT 3139 MEDICINA – RD 99/2011 

ORP: FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA 

INFORMACIÓ SOL·LICITUT DIPÒSIT TESI DOCTORAL 

(Reglament sobre dipòsit, avaluació i defensa de la tesi doctoral, ACGUV 172/2016) 

Finalitzada l'elaboració de la tesi doctoral, i després de l'informe favorable del director o directora i del tutor 
o tutora de tesi (si hi haguera), el doctorand o doctoranda haurà de sol·licitar a la Comissió Acadèmica del
programa de doctorat l'autorització per a dipositar-la en un termini no superior a tres cursos acadèmics, a 
explicar des de l'admissió al programa de doctorat si la tesi és a temps complet, o de cinc anys si la tesi és a 
temps parcial. En el document personalitzat d'activitats del doctorand/a han de constar que s'han realitzat o 
reconegut totes les activitats formatives previstes en el programa de doctorat, l'aprovació del pla 
d'investigació i les avaluacions anuals favorables. 

Normativa aplicable: 

Reglament sobre dipòsit, avaluació i defensa de la tesi doctoral de la Universitat de València 

http://www.uv.es/escoladoct/REGLAMENTOS/ACG_Reglament_Deposit.pdf 

DOCUMENTACIÓ GENERAL A PRESENTAR PER A INICIAR EL TRÀMIT DE DIPÒSIT PROVISIONAL: 

Lloc de presentació: En la secretaria de la Facultat de Medicina i Odontologia. 

Documents a presentar: 

1.- Imprès sol·licitud dipòsit provisional de tesi, inicio del tràmit: 

Sol·licitud dipòsit provisional de tesis 

2.- Imprès sol·licitud de dipòsit de tesi definitiva: 

Sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral 

3.- Original o còpia compulsada de l’informe favorable dels directors o les directores de la tesi doctoral, 
ratificada pel tutor o tutora de la tesis, si n’hi ha: 

Informe director/s 

4.- Relació de 6 experts, amb un informe de idoneïtat de cadascun d'ells: 

Proposta d’especialistes 

Informe de idoneïtat de cada expert amb fotocopia del títol de Dr/Dra, (excepte Catedràtic d'Universitat, 
Titular d'Universitat i Professor Contractat Dr.)  

En el següent enllaç pot consultar els requisits exigits per a poder ser membre d'un tribunal de tesi en la 
Universitat de València: Informació requisits membres experts 

5.- Suggeriment de tribunal titular i suplent: 

Suggeriment de Tribunal 

mailto:doctorado.medicina@uv.es
http://www.uv.es/escoladoct/REGLAMENTOS/ACG_Reglament_Deposit.pdf
http://www.uv.es/postgrau/pdfadmissioDO/provisional.doc
http://www.uv.es/medidocs/doctorado/documents/Informe_Directores_Tutor_Deposito_tesis.doc
http://www.uv.es/postgrau/pdfadmissioDO/propostaespecialistes2.doc
http://www.uv.es/escoladoct/REGLAMENTOS/Informedeidoneiat.docx
http://www.uv.es/medidocs/doctorado/documents/Requisitos_expertos_tribunal_tesis.pdf
http://www.uv.es/medidocs/doctorado/documents/Suggeriment_Tribunal_cs.docx
www.uv.es/medidocs/doctorado/documents/Solicitud_deposito_tesis_val
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En el tribunal titular ha d'haver-hi una majoria de membres externs a la Universitat de València, complir la 
normativa d'igualtat, i no pot haver-hi dos membres de la mateixa institució. 

6.- Un exemplar de la tesis doctoral en format PDF, un resum de la tesi i el currículum del doctorand o la 
doctoranda, ha de presentar-se en un pendrive o CD. 

7.- Documents complementaris per a la tesi si presenta en alguna de les següents modalitats: 

Tesi per compendi de publicacions. 

Tesi amb menció internacional al títol de doctor. 

Tesi en règim de cotutela. 

Tesi sotmesa a processos de protecció i/o transferència de tecnologia i/o conocimiento. 

8.- Imprès de dades personals del doctorand o doctoranda 

Dades personals del doctorand/a per a notificacions 

La sol·licitud de dipòsit provisional es tramitarà d’acord amb el reglament de dipòsit, avaluació i defensa de 
tesis doctoral de la Universitat de València. 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN LA SECRETÀRIA DE LA FACULTAT UNA VEGADA APROVAT EL DIPÒSIT DE 
LA TESI DOCTORAL 

Una vegada aprovat el dipòsit de la tesi doctoral, haurà de retirar del departament o secció 
departamental, que ha tramitat el dipòsit provisional de la tesi, l'imprès de sol·licitud de dipòsit de tesi 
definitiva signat pel departament/secció, aportant els exemplars de la tesi que li indique el departament. 
Posteriorment haurà de realitzar el dipòsit de la tesi en la secretaria de la Facultat, aportant: 

.- La sol·licitud de dipòsit de tesis definitiva firmada, 

.- Un exemplar de la tesi impresa. 

.- Abonar la taxa de dipòsit de tesi doctoral. 

ESTRUCTURA I FORMAT DE LA TESI DOCTORAL: 

El reglament de dipòsit de tesi doctoral senyala que esta haurà d’ajustar-se a la següent estructura: 

- Introducció. 

- Metodologia. 

- Resultats. 

- Conclusions finals. 

- Referències bibliogràfiques. 

Així mateix, haurà de complir amb els altres requisits formals que puga establir-se per la Universitat de 
València. 

9.- Sol·licitud pròrroga estudis, si se escau:
 Sol·licitud pròrroga

mailto:doctorado.medicina@uv.es
http://www.uv.es/medidocs/doctorado/documents/Solicitud prorroga_val
http://www.uv.es/postgrau/pdfadmissioDO/dadesinteresat.pdf
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En la portada o a primera pàgina de la tesi ha de constar, com a mínim, la informació següent: 

- Escut de la Universitat de València. 

- Denominació dels estudis de doctorat cursats. 

- Títol de la tesi. 

- Nom i cognoms del doctorand o doctoranda. 

- Nom i cognoms dels directors o directores de tesi. 

- Mes i any de la sol·licitud de dipòsit 

RECOMANACIÓ FORMAT DE LA TESI DOCTORAL: 

FORMAT DE LA TESI DOCTORAL 

FORMAT El format de la Tesi serà 17 cm. ample x 24 cm. alt. 

COBERTA 

• Tesi Doctoral. 

• Títol de la Tesi. 

• Nom i cognoms de l’Autor, amb  especificació de la seua titulació. En el llom també nom y 
títol. 

• Centre on es defensa la tesi: Departament, Facultat o Escola de la Universitat de València. 

• Mes i Any. 

LLOM 

• Nom i cognoms de l’Autor. 

• Títol. 

• Any. 

ENCUADERNACIÓ 

• Tipus llibre. 

ESTIL RECOMANAT 

• El text de la tesi serà a doble espai e impressió per les dues cares. 

ESTRUCTURA FORMAL 

PRIMERA PÀGINA 

• Figuraran els mateixos conceptes que s'indiquen en la coberta. 

mailto:doctorado.medicina@uv.es
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SEGONA PÀGINA 

• Nom del Departament/Centre on es va elaborar la Tesi, seguit del nom de l’Escola o Facultat on 
estiga adscrit. 

• Títol de la Tesi. 

• Nom i cognoms de l’Autor, amb especificació del seu títol acadèmic previ. 

• Nom i cognoms del Director de la Tesi; en els casos en què existisca la figura del Codirector 
haurà d'aparèixer conjuntament amb el Director de la Tesi. Si el Director de la Tesi no pertany al 
Departament de la Universitat de València, es farà constar el nom i dos cognoms del Tutor 
assignat pel Departament. 

TERCERA PÀGINA 

• Estarà destinada, en el seu cas, als agraïments que l’autor desitge expressar. 

ÍNDEX GENERAL 

• Sota l’epígraf ÍNDEX, es relacionaran els capítols, seccions i subseccions inclosos en la Tesi. 

LLISTA DE SÍMBOLS, ABREVIATURES I SIGLES. 

• En l’ordre que es considere convenient, si els haguera. 

LLISTA DE TAULES I FIGURES. 

• En l’ordre que es considere convenient, si les haguera. 

TEXT DE LA TESI 

• El text de la Tesi haurà de començar amb una introducció sobre el tema, en la qual es presentarà 
concisament l'estat  actual de la disciplina tractada per la Tesi i s'explicarà el progrés que aquesta 
suposa sobre aquest estat de coneixement. 

• Al final del text s'inclouran les conclusions al fet que haja arribat el Doctorand, així com possible 
suggeriments i futurs desenvolupaments del tema tractat, indicant expressament quins són les 
parts totalment originals del treball. 

BIBLIOGRAFIA 

Després de l’últim capítol i abans dels apèndix, si els haguera, s'inclouran sota l'epígraf. 

BIBLIOGRAFIA les publicacions utilitzades en l'estudi i desenvolupament de la Tesi. 

APÈNDIX DOCUMENTAL Si escau. 
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ESQUEMA RESUMIT DEL TRÀMIT: 

 

FINALITZACIÓ TRAMITACIÓ: TÍTOL DE DOCTOR/A 

Finalitzada la lectura de la tesi doctoral podrà iniciar el tràmit d’expedició del títol de doctor/a. 

 

 

1.- Dipòsit Provissional
•Complir requisits.
•Presentar documentació.

2.- Tramitació dipòsit provissional
•En el departament/secció.
•Aprobació dipòsit provissional, relació d'experts.
•Remisió tesi digital i CV del doctorand/a a cada expert pera a que emeta 

informe.
•Rebuts els informes dels experts, aprobació del depósit definitivo de la tesi.

3.- Dipòsit tesi definitiva
•Dipòsit de la tesi en la Secretaria de la Facultat.
•Abono taxa de dipòsit.

4.- Autorització Defensa de la Tesi Doctoral i
aprovació Tribunal de Tesi per l'Escola Doctoral

5.- Acte de lectura de la tesi doctoral

mailto:doctorado.medicina@uv.es
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