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PROGRAMA DE DOCTORAT 

3139 MEDICINA 

R.D. 99/2011 

CURSO 2015/2016 
 

 
El programa de doctorat en “Medicina” és un programa interdepartamental de la Facultad de Medicina i 
Odontologia que inclou un conjunt d’activitats formatives i d’investigació organitzades. 
 
L'objectiu general del Programa de Doctorat és proporcionar una formació en investigació biomèdica als/as 
Llicenciats/as i Graduats/as en Ciències de la Salut a través del mètode científic i del procés sistemàtic d'una 
investigació cada vegada més multidisciplinària, intersectorial i multipersonal. Per a açò, i amb la finalitat 
d'optimitzar aquesta labor, l'estudiant de doctorat s'integrarà en les línies d'investigació i recursos dels 
Departaments de la Facultat de Medicina i dels Hospitals Universitaris a ells adscrits, amb la finalitat de 
promoure no solament el seu estudi o experiència sinó la seua futura inserció en un equip d'investigació 
d'excel∙lència. 
 

 
 

Temps Complet: 
 

La durada dels estudis de doctorat será de un màxim de tres anys, a temps complet. 
 

La comissió responsable del programa podrà autoritzar la pròrroga d'aquest termini per un any més, que 
excepcionalment podria ampliar‐se per un altre any addicional. 

 
Temps parcial: 

 
En aquest cas, tals estudis podran tenir una durada màxima de cinc anys des de l'admissió. 
 
En el cas d'estudis a temps parcial la pròrroga podrà autoritzar-se per dos anys més que, així mateix, 
excepcionalment, podria ampliar-se per un altre any addicional. 
 
A l'efecte del còmput del període anterior no es tindran en compte les baixes per malaltia, embaràs o 
qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. 
 
El doctorand/a podrà sol·licitar la seua baixa temporal en el programa per un període màxim d'un any, 
ampliable fins a un any més. 
 
Els terminis són des de la data d'admissió en el programa fins a la sol·licitud d'autorització del dipòsit de la 
tesi doctoral. 
 

 
 

En el moment de matricular-se, la Universitat de València us assigna un usuari, contrasenya oficial, i un 
compte de correu electrònic, en el qual es reben les notificacions oficials de la Universitat. 

XXXXX@alumni.uv.es 
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En cas de no utilitzar habitualment aquest compte, es recomana desviar el correu electrònic al compte que 
habitualment s'utilitze. 
 

Per a açò cal entrar en el vostre compte d'usuari mitjançant el link que s'indica a continuació i seguir els 
passos que s'exposen: 

http://cuentas.uv.es/cgi-bin/p/ActivaCuenta?ayuda:es:redirecciones 

O bé, escrivint en el navegador d'internet :  cuentas.uv.es , y pulsar conectar. 

1.- Pantalla d’inici: 
 

 
 

2.- Connectar, identificar-se amb el vostre usuari i contrasenya: 
 

 
 
 
Una vegada identificats amb el vostre usuari i contrasenya, dirigir-se al menú: “Redirecció del meu correu” 
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Finalment indicar l'email al que redirigir el vostre email de alumni. 
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Una vegada realitzada la matrícula, la comissió acadèmica del programa, tenint en compte el projecte de pla 
d'investigació presentat, assigna a cada doctorand/a un tutor, i en el termini màxim de sis mesos des de la 
matrícula un director/a de tesi. 

 DOCUMENT PERSONALIZAT D’ACTIVITATS DEL DOCTORAND/A  
Una vegada matriculat per primera vegada es materialitzarà per a cada doctorand/al document personalitzat 
d'activitats, en el qual es registren totes les activitats d'interès per al desenvolupament del doctorand/a, així com 
del desenvolupament de la tesi. 

Abans que finalitze el primer any, el doctorand haurà de presentar a la comissió acadèmica del programa un pla 
d'investigació, segons el model aprovat per la Facultat de Medicina i Odontologia: 

http://www.uv.es/medidocs/doctorado/documents/Pla_Medicina_doc_val 

El pla d'investigació ha de presentar-se abans del 15 d'abril de  2016, acompanyat  dels documents assenyalats 
en l'anterior model, entre uns altres, l'informe d'un comitè d'ètica (si escau, de benestar animal), l'autorització 
del centre on es va a realitzar la investigació i el document de compromís doctoral. 

IMPORTANT: Per a iniciar el tràmit d'aprovació del pla serà suficient aportar justificant d'haver sol·licitat 
l'informe ètic, no obstant açò, una vegada s'obtinga l'informe ètic definitiu haurà d’aportar-ho per a 
l'aprovació definitiva del pla. 

La Universitat de València disposa d'un comitè d'ètica al que podrà presentar el seu projecte de tesi doctoral 
per a avaluació. www.uv.es/uvetica/forms.html 

Amb el pla d'investigació definitiu també haurà d'aportar el document de compromís doctoral, document 
signat pel doctorand/a, el tutor/a, si escau, i el director de tesi. Aquest document, entre altres qüestions, 
arreplega el procediment de resolució dels conflictes que puguen plantejar-se, aspectes relatius a la propietat 
intel·lectual o industrial i, en general, a les funcions de supervisió de l'activitat investigadora del doctorand o 
doctoranda. 

Pot obtenir el model de document en el següent enllaç: 

http://www.uv.es/pop/docs_D/documentocompromis 
Recorde que si el pla d'investigació és codirigit, hauran de justificar-se les raons d'índole acadèmic que 
concorren en aquest cas i detallar la participació de cada codirector en el pla d'investigació. 

Si algun dels directors de la tesi doctoral no es troba en la llista de directors de tesis del programa de doctorat, 
haurà de sol·licitar autorització a la comissió acadèmica del programa de doctorat, perquè puga participar com 
a codirector/a de el pla d'investigació, aportant els següents documents: 

• Sol·licitud autorització codirector.
http://www.uv.es/medidocs/doctorado/solicitud_autorizacion_codirector_proyecto_tesis.pdf 

• Fotocopia títol de doctor del codirector/a
• Currículum vitae actualitzat del codirector/a.
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Tutor/a, recorde: Si cap dels directors/as proposats té vinculació amb la Universitat, haurà de proposar un 
tutor o tutora de la Universitat, doctor o doctora, amb acreditada experiència investigadora, lligat/a a la 
Facultat de Medicina i Odontologia – Universitat de València. 

 ACTIVITATS FORMATIVES DEL PROGRAMA DE DOCTORAT: 

Les diferents activitats de formació transversals i específiques del programa de doctorat de medicina 
constitueixen una proposta coherent i factible que contribueixen al fet que els doctorands adquirisquen les 
competències inherents al títol de doctor. 

Pot consultar el detall de les activitats formatives a realitzar en el programa de doctorat de medicina en el 
següent enllaç: 

http://www.uv.es/medidocs/doctorado/Actividades_formativas_doctorado_medicina_99_2011.pdf 

 TRANSVERSALS: 
El doctorand haurà de cursar l'activitat transversal: 

1. La redacció d'articles científics, 15 hores.

També haurà de cursar, de forma obligatòria dues activitats transversals a escollir entre les següents: 

2. Cites i impacte: avaluació de l'activitat investigadora en Ciències i Ciències de la Salut, 15 h.

3. Refworks 2.0 per a la gestió de bibliografia personal en ciències i ciències de la salut. 15 h.

4. Avaluació de l'activitat investigadora i publicació científica en obert (en línia). 15 h.

Totes les activitats formatives transversals s'imparteixen en el Servei  de Formació Permanent i Innovació 
Educativa de la Universitat de València (www.uv.es/sfpie). 

Des del dia 10 de desembre i fins al 18 de gener romandrà oberta la inscripció als cursos de 
formació transversal de doctorat (2015-16). 

Des del dia 10 de desembre (9:30 h.) i fins al 18 de gener (a les 14 h.) estarà oberta la inscripció als 
cursos de formació transversal de doctorat 2015-16. El procediment es farà necessàriament mitjançant la 
plataforma de gestió de cursos utilitzada pel Centre de Formació i Qualitat “Manuel Sanchis Guarner”: 
http://ir.uv.es/a7vqdi2. 

Una vegada publicada l'oferta d'activitats formatives transversals, la inscripció es realitza on-line, amb 
l'usuari i contrasenya assignat per la Universitat en el moment de la matrícula. 

La informació de les activitats transversals la rebrà en el correu electrònic d'estudiant de la universitat, 
Xxxxxx@alumni.uv.es. També es publica en la pàgina web d’Estudis de Postgrau i en la del Servei de 
Formació Permanent i Innovació Educativa (www.uv.es/sfp/), apartat oferta formativa. 

Les activitats de formació transversal realitzades pel doctorand s'incorporen en el document d'activitats. 

Una vegada finalitzada la totalitat dels cursos oferits, el Servei de Formació Permanent i Innovació 
Educativa traslladarà al Servei de Postgrau els certificats d'aprofitament. La Comissió Acadèmica del 
Programa de Doctorat és la competent per a incorporar les esmentades activitats, si escau, al document 
personalitzat d'activitats de cada doctorand. 

 ESPECÍFIQUES: 

Com a activitats formatives específiques, els doctorands hauran de cursar les següents activitats: 

5. Jornada de Formació en Doctorat de la Facultat de Medicina. 15 h. Facultat de Medicina.
(Comitè d'Ètica en Humans (3 hores), Experimentació Animal (3 hores). Assajos Clínics (3
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hores). Bibliografia i Metodologia de la Investigació (3 hores). Orientació Administrativa (3 hores). 

6. Assistència i participació en un Congrés Científic de l'especialitat.

7. Preparació d'un article per a la seua publicació en una revista científica.

També podrà realitzar l'activitat específica optativa: 

8. Estada en Centres d'Investigació.

Pot consultar la informació de les activitats formatives del programa en el següent enllaç: 

http://www.uv.es/medidocs/doctorado/Actividades_formativas_doctorado_medicina_99_2011.pdf 

Les activitats de formació transversal realitzades pel doctorand s'incorporen en el document personalitzat 
d'activitats. 

Jornada de Formació en Doctorat de la Facultat de Medicina i Odontologia: 

Les dates de celebració de la jornada de formació en doctorat de la Facultat de Medicina es comunicaran per 
email amb suficient antelació. 

Aquesta activitat ha de realitzar-se en la primera o segona anualitat per a estudiants a temps complet, 
primera, segona o tercera anualitat per a estudiants a temps parcial. 

Una vegada finalitzada la Jornada, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, és la competent per a 
incorporar l'esmentada activitat, si escau, al document d'activitats de cada doctorand. 

“Assistència i participació en un congrés científic de l'especialitat” i “Preparació d'un article per a la seua 
publicació en una revista científica” 

Les activitats formatives específiques “Assistència i participació en un congrés científic de l'especialitat” i 
“Preparació d'un article per a la seua publicació en una revista científica” s'han de realitzar al llarg dels estudis 
de doctorat, tant per a estudiants a temps complet com a temps parcial. 

S'incorporen en el document d'activitats del doctorand presentant una sol·licitud de reconeixement. 

 RECONEIXEMENT DE ACTIVITAS FORMATIVES: 

Si considera que alguna de les activitats formatives previstes en el programa de doctorat és susceptible de 
ser reconeguda per haver realitzat anteriorment algun altre curs o activitat formativa semblant o similar, 
una vegada admès/a i matriculat/a en el programa, podrà sol·licitar a la comissió acadèmica del 
programa el reconeixement de l'activitat, mitjançant la següent sol·licitud: 

http://www.uv.es/medidocs/doctorado/curso14_15/Solicitud_Reconoc_Actividades_14_15.docx 

Sol·licitud que podrà presentar una vegada matriculat/da, en la secretària de la Facultat de Medicina i 
Odontologia de la Universitat de València, Av. Blasco Ibáñez 15, 46010 València. La sol·licitud haurà 
d'estar acompanyada de la documentació justificativa corresponent (original i còpia), també pot remetre la 
sol·licitud escanejada a l'email del programa de doctorat de medicina: 

doctorado.medicina@uv.es 

En cas de remetre la seua sol·licitud per correu electrònic, posteriorment haurà de presentar en la 
secretària de la Facultat els originals de la documentació justificativa presentada. 
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Recorde: en cas de sol·licitar el reconeixement d'alguna de les activitats formatives específiques 6, 7 o 8, la 
sol·licitud haurà de comptar amb el vistiplau dels directors/as de la tesi doctoral, i si escau del tutor/a. 

RENOVACIÓ DE LA TUTELA ACADÈMICA Termini fins el 17 de juny de 2016 
En finalitzar cada curs acadèmic, en les dates que acorde la comissió acadèmica del programa, tots els 
estudiants matriculats en el programa de doctorat 3139 Medicina, han de presentar un informe de seguiment 
anual de la tesi doctoral per a la renovació de la tutela acadèmica. 

El model d'informe pot descarregar-se des del següent enllaç: 
http://www.uv.es/medidocs/doctorado/curso14_15/InformeAnual14_15.docx 

L'informe haurà de ser completat pel doctorand/a i pel director/a/s, si escau, tutor/a  i presentat en la 
Secretària de la Facultat de Medicina i Odontologia dins del termini que assenyale la comissió acadèmica 
del programa, per al curs 2015/2016 el termini finalitza el 17 de juny de 2016. 

També pot remetre's a l'email del programa de doctorat: doctorado.medicina@uv.es 

No es tindran en compte els informes que no hagen sigut signats i completats en tots els seus apartats. 

En cas de no presentar-se l'informe el doctorand podrà ser avaluat de forma negativa per la comissió i no 
podrà continuar els seus estudis en el programa de doctorat. 

Una vegada que la comissió acadèmica del programa de doctorat aprove l'informe de seguiment, la Unitat 
de Tercer Cicle (Edif. Rectorat, Av. Blasco Ibáñez 13, doctorat@uv.es) us citarà per a formalitzar la 
matrícula per al curs 2016/2017 

ESQUEMA, CICLE DOCTORAT MEDICINA 

DIPÒSIT TESI DOCTORAL 
Finalitzada l'elaboració de la tesi doctoral, i després de l'informe favorable dels directors o directores 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 3 cursos 
acadèmics 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 haurà 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. 

 LLOC DE PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS - EMAIL COMUNICACION 

Lloc presentació documents: 
Facultat de Medicina i Odontologia 
Secretaria 
Avda. Blasco Ibáñez 15 
46010 València 

Comunicacions: 
Per a qualsevol gestió o comunicació amb la secretària de la Facultat 
és obligatori utilitzar l'email de alumni de la Universitat. 

Una vegada matriculat/da la Secretaria remetrà totes les 
   Email: doctorado.medicina@uv.es comunicacions al vostre email de alumni. 
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