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REGLAMENT DEL PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT 

 

PREÀMBUL  

Basant-se en l’experiència de tots aquests anys, la Comissió de Doctorat ha 
considerat oportú revisar parcialment les normes de concessió que s’han aplicat 
fins ara i establir les que s’indiquen més avall.  
Els premis extraordinaris de doctorat han de premiar les tesis de qualitat 
excepcional. Els mèrits que la comissió competent en matèria de doctorat ha de 
valorar per concedir-los han de centrar-se fonamentalment en la tesi doctoral per 
ella mateixa, en els quals l’objecte siga la publicació de les aportacions o 
resultats originats per la tesi. 

ARTICLES 
Article 1.- El rector de la Universitat de València convocarà cada curs la 
concessió dels premis extraordinaris de doctorat. 
Article 2.-  

1. El nombre de premis que es poden atorgar, que no s’ha de cobrir totalment 
de manera necessària, resulta del nombre de tesis llegides i aprovades 
durant el curs anterior, de manera que es podrà atorgar cada curs acadèmic 
almenys un premi extraordinari per àrea, sempre que en el període 
corresponent s’hi hagen defensat i aprovat, com a mínim, deu tesis.  

2. Si en una àrea no hi ha el mínim de deu tesis llegides en el curs acadèmic 
anterior al curs de la convocatòria, s’acumularà al premi extraordinari del 
curs següent, i així successivament fins assolir-ne la xifra mínima de deu.  

3. No es podran acumular els premis que queden deserts en anys anteriors.  
4. Cada tesi doctoral estarà adscrita, d’ofici, a una de les àrees que es recull a 

l’annex I. L’adscripció dels programes a les àrees, l’establirà la comissió 
competent en matèria de doctorat oïts els departaments o instituts 
corresponents 

No obstant això, excepcionalment, el candidat o candidata podrà sol·licitar a la 
presidència de la comissió competent en matèria de doctorat adscriure la tesi a 
una àrea distinta, per a la qual cosa haurà de presentar un escrit raonat amb el 
vistiplau del director de la tesi en un imprès normalitzat.  
Article 3.- Els doctors i doctores per la Universitat de València que hagen 
obtingut la màxima qualificació en la defensa de la tesi podran optar al premi 
extraordinari de doctorat una sola vegada. La sol·licitud es podrà presentar en 
qualsevol dels dos cursos acadèmics posteriors al de la defensa de la tesi. Aquest 
termini es podrà prorrogar fins que hi haja deu tesis llegides en l’àrea.   
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Article 4.- Els interessats i interessades a optar al premi han de dirigir una 
instància a la presidència de la comissió competent en matèria de doctorat, 
acompanyada amb els documents consignats a l’annex II. 
Article 5.- 

1. Els premis extraordinaris de doctorat han de premiar les tesis de
doctorat de qualitat excepcional.

2. Només es valoraran els mèrits que els i les sol·licitants hagen al·legat i
acreditat i s’hagen assolit fins al 30 de setembre del curs acadèmic anterior
al de la convocatòria de premis extraordinari de doctorat, i en tot cas fins
al 30 de setembre del curs acadèmic següent al de la lectura de la tesi
doctoral.

3. En l’avaluació dels candidats i les candidates es tindran en compte:
a. La tesi doctoral i les circumstàncies especials que hagen pogut

donar-se en la seua realització.
b. Les publicacions en les quals apareguen els resultats de la tesi

doctoral.
c. Altres mèrits relacionats directament amb la tesi doctoral.

La valoració dels mèrits dels candidats i les candidates es realitzarà d’acord 
amb el barem que el Consell de Govern, a proposta de la comissió competent 
en matèria de doctorat, establisca abans de la convocatòria dels premis. 
La relació del mèrits amb la tesi haurà de ser motivada pels aspirants en 
l’apartat de la sol·licitud expressament previst per a aquest efecte. En cas que 
un mèrit estiga relacionat amb més d’una tesi, haurà d’especificar-se el 
percentatge aplicable. 

Article 6.- Per garantir la màxima objectivitat i el respecte a les peculiaritats de 
cada camp d’avaluació, es crearà una comissió assessora per cada àrea esmentada 
a l’annex I. 
La comissió competent en matèria de doctorat aprovarà les normes específiques 
de valoració de cada àrea ajustades a la normativa general, a proposta de les 
comissions assessores, abans de la convocatòria. 
Article 7- Aquestes comissions assessores estaran formades per un membre de la 
comissió competent en matèria de doctorat, com a coordinador o coordinadora, 
un doctor o doctora, nomenat a proposta de la comissió d’investigació que 
pertanya a l’àrea corresponent, i un doctor o doctora de reconegut prestigi 
nomenat per la comissió competent en matèria de doctorat.  
Article 8.- No podran participar en l’avaluació d’un candidat el director o 
directora de la tesi, ni el tutor o tutora, o els coautors o coautores dels treballs 
avaluats.  
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Article 9.- Una vegada valorats els mèrits dels interessats i les interessades, 
d’acord amb el barem i amb els criteris de valoració aprovats per la comissió 
competent en matèria de doctorat, es remetrà proposta a l’esmentada comissió 
amb un informe raonat i motivat en el qual tots els membres podran exposar les 
al·legacions que consideren oportunes.  
Aticle 10.- 

1. La comissió competent en matèria de doctorat de la Universitat de
València, atenent a la valoració realitzada per les comissions assessores
d’àrea, proposarà al Consell de Govern els candidats i les candidates als
premis extraordinaris de doctorat que corresponga. La comissió podrà
declarar deserts els premis per als quals no hi haja tesis de qualitat
suficient.

2. Els acords s’adoptaran per majoria dels membres.
3. En qualsevol cas, la Comissió competent en matèria de Doctorat vetllarà

en la mesura possible per l’homogeneïtat relativa als premis assignats a les
tesis de diferents àrees.

Article 11.- La proposta de concessió dels premis es farà pública d’acord amb el 
que assenyala l’Article. 14, i contra aquesta, els interessats i les interessades 
podran plantejar reclamació en el termini de 10 dies hàbils davant la mateixa 
comissió, que la resoldrà tenint en compte l’informe de la comissió assessora 
corresponent. 
Article 12.- La comissió competent en matèria de doctorat proposarà la 
concessió dels premis extraordinaris de doctorat al Consell de Govern abans del 
mes d’agost de cada curs acadèmic.  
Article 13.- El Consell de Govern, d’acord amb la proposta efectuada, concedirà 
els premis extraordinaris de doctorat.  
Article. 14.- La convocatòria dels premis, la proposta de concessió i la resta de 
resolucions que afecten aquest procediment, es publicaran al tauler d’anuncis del 
servei competent i a la pàgina web de la Universitat. 
Article 15.- En tot allò no previst en aquesta normativa, s’aplicaran els Estatuts 
de la Universitat de València i la Llei de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i de Procediment Administratiu Comú.  
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Disposició derogatòria: Queda derogada la normativa anterior, aprovada per 
acord del Consell de Govern de 23 de novembre de 2004, modificada el 29 de 
novembre de 2005 i modificada el 21 de desembre de 2006. 

Annex I  
Les àrees en què es pot optar al premi extraordinari són les següents: 

1 Matemàtica. 
2 Física.  
3 Química.  
4 Biologia Cel·lular i Molecular.  
5 Ciències de la Natura.  
6 Farmàcia.  
7 Medicina.  
8 Enginyeria.  
9 Psicologia.  
10 Economia i Sociologia.  
11 Dret, Ciències Polítiques i Criminologia. 
12 Geografia i Història.  
13 Filologia, Traducció i Comunicació.  
14 Filosofia i Ciències de l’Educació 

Annex II 
Documentació que ha de presentar el sol·licitant o la sol·licitant: 
S’adjuntarà un índex complet de la documentació presentada, que seguirà l’ordre 
i la numeració que s’indica a continuació. La documentació s’introduirà en una 
carpeta de la següent manera:  
1 Tesi doctoral. S’adjuntarà, a més, un full en el qual s’indicaran els membres 

del tribunal que la va jutjar amb l’especificació de les categories professionals 
corresponents i els departaments universitaris o organismes a què pertanyen.  
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2 Publicacions de resultats de la tesi (separates o fotocòpies que, quan es tracte 
de contribucions a llibres, inclouran també els primers fulls: títol, editor/s, 
any de publicació i ISBN).  
a Articles publicats o acceptats (en aquest cas s’adjuntarà la carta 

d’acceptació de la editorial) en revistes reconegudes amb comitè editorial 
format per especialistes de prestigi en la matèria i amb un rigorós procés 
d’avaluació de manuscrits (amb l’ISSN) i capítols de llibres (amb 
l’ISBN).  

b Llibres (amb l’ISBN) (o original amb carta d’acceptació, en tot cas amb 
ISBN). 

c Ponències i comunicacions sobre la tesi publicades o acceptades (en 
aquest cas amb la carta d’acceptació) en conferències i congressos 
nacionals o internacionals.  

d Patents a què hagen donat lloc les contribucions de la tesi. 
e Altres publicacions. 

3 Qualsevol altre mèrit que tinga relació amb les contribucions de la tesi. 
4 Certificat acadèmic (qualificacions de tercer cicle i de la tesi, amb indicació 

de la data de lectura). 
5 Curriculum vitae normalitzat. 

Aprovat pel Consell de Govern de 23 de desembre de 2008. ACGUV 252/2008 

Modificat pel Consell de Govern de 21 de desembre de 2012. ACGUV 265/2012 
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