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TESI DOCTORAL és un treball original d’investigació elaborat amb plena
autonomia i amb el suport d’una tutorització i direcció (fins a tres
codirectors/es).

1) Formació i activitats durant el doctorat: activitats transversals i
específiques (competències necessàries per a dur a terme la
investigació).

2) Realització de la investigación i redacció de la tesi
3) Dipòsit de la tesi doctoral, defensa i qualificació: Sol·licitud

electrònica dipòsit tesi, Informació per la publicació en
TESEO (repositori Ministeri)*, Informació per la publicació en
RODERIC (repositori institucional Universitat València)*

*Obligatòries
4) Títol: Doctor/a per la Universitat de València dins del Programa de
Doctorat en Ciències Socials.

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=DOC_TES16
https://www.educacion.gob.es/teseo
http://roderic.uv.es/themes/Rodericby2mdc/tesis.html


TIPUS DE TESI DOCTORAL 
A. TRADICIONAL

https://www.uv.es/escoladoct/REGLAMENTOS/reglament_deposit_consellgovern

B. COMPENDI PUBLICACIONS
Norma general de la UV:
https://www.uv.es/uvweb/escola-doctorat/ca/tesi-doctoral/requisits-tesis-uv/tesi-compendis-
1285957206010.html
Norma específica del Programa de Doctorat en Ciències Socials
https://www.uv.es/uvweb/doctorat-ciencies-socials/ca/programa-doctorat/tesi-compendi-
1286064837675.html
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TIPUS DE DOCTORAT
A. DOCTORAT EN RÈGIM NORMAL
B. DOCTORAT EN RÈGIM DE COTUTEL·LA

https://www.uv.es/escoladoct/REGLAMENTOS/reglament_deposit_consellgovern
https://www.uv.es/uvweb/doctorat-ciencies-socials/ca/programa-doctorat/tesi-compendi-1286064837675.html


A) REDACCIÓ DE TESI TRADICIONAL 

• La tesi doctoral haurà d’ajustar-se a la següent estructura:
– Introducció General
– Metodologia
– Resultats i desenvolupament argumental
– Conclusions finals
– Bibliografia

• IMPORTANT: Les tesis del Programa de Doctorat en Ciències
Socials han de seguir el següent format:
https://www.uv.es/docsoc/NORMES_TESI_Format_val%20INICIAL.pdf
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https://www.uv.es/docsoc/NORMES_TESI_Format_val%20INICIAL.pdf
https://www.uv.es/escoladoct/REGLAMENTOS/reglament_deposit_consellgovern


B) TESI MITJANÇANT COMPENDI DE PUBLICACIONS

https://www.uv.es/uvweb/doctorat-ciencies-socials/ca/programa-doctorat/tesi-compendi-
1286064837675.html

• 2 opcions:
• NORMA: https://www.uv.es/docsoc/TesisPorCompendio_val.pdf

a) 3 articles JCR o SCOPUS
- Almenys 1 d’ells en quartils Q1, Q2 o Q3

b) 2 articles JCR o SCOPUS + 1 capítol de llibre
- Capítol en editorial d’excel·lència segons llistats homologats
- El/la doctorand/a ha de ser el primer signant
*En cas contrari, justificar el lloc de signatura.

• La composició de la tesi doctoral per compendi d’articles conté:
GUIA ORIENTATIVA: https://www.uv.es/csocdocs/Doctorat/guia_orientativa_tesis_compendi.pdf
– Resum global de la temàtica amb un mínim de 4000 paraules:

• Principals resultats i conclusions
• Aportació original de l’autor/a

– Escrit sobre factor d’impacte o categorització de les publicacions
– Annexos: còpia completa dels treballs
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https://www.uv.es/uvweb/doctorat-ciencies-socials/ca/programa-doctorat/tesi-compendi-1286064837675.html
https://www.uv.es/docsoc/TesisPorCompendio_val.pdf
https://www.uv.es/csocdocs/Doctorat/guia_orientativa_tesis_compendi.pdf


DOCTORAT AMB MENCIÓ INTERNACIONAL AL TÍTOL DE DOCTOR/A 
• Temps: Mínim de 3 mesos fora d'Espanya durant temps formació doctoral
• Lloc: Institució internacional d'ensenyament superior o centre d'investigació de prestigi, cursant estudis o realitzant treballs de

recerca.
• Documents:

- Si l'estada no té finançament ha de ser autoritzada per l'Escola de Doctorat amb 3 mesos d'antelació.
Documentació:

- Sol·licitud
- Carta d'invitació de la institució receptora
- Aval del director
- Autorització de la CAPD
- CV responsable estada i investigador principal
- Pla de treball detallat
- En acabar l'estada és necessari realitzar una memòria d'activitats i sol·licitar un certificat d'estada a l'entitat receptora.
Aquest document s'enviarà a la CAPD del Programa de Doctorat per a la seua remissió a l'Escola de Doctorat.

* Requisits:
https://www.uv.es/uvweb/escuela-doctorado/es/informacion-administrativa/tesis-mencion-internacional/requisitos-
1285957714827.html
* Procediment:
https://www.uv.es/uvweb/escuela-doctorado/es/informacion-administrativa/tesis-mencion-internacional/procedimiento-
1285957714828.html

• En el dipòsit i defensa de la tesi:
– Resum i Conclusions (com a mínim) en una llengua habitual per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement

diferent a les llengües oficials d'Espanya.
– Comité avaluador: informada com a mínim per 2 experts/es doctors/es pertanyents a alguna institució d'educació superior o

institut d'investigació no espanyola.
– Tribunal: almenys un/a doctor/a pertanyents a alguna institució d'educació superior o institut d'investigació no espanyola,

diferent del del responsable de l'estada
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https://www.uv.es/uvweb/escuela-doctorado/es/informacion-administrativa/tesis-mencion-internacional/requisitos-1285957714827.html
https://www.uv.es/uvweb/escuela-doctorado/es/informacion-administrativa/tesis-mencion-internacional/procedimiento-1285957714828.html


DOCTORAT EN RÈGIM DE COTUTEL·LA 

a) la tesi doctoral és supervisada per dos/dues o més
doctors/es de dues universitats (una espanyola i una altra
estrangera)

b) S'ha de formalitzar un conveni de cotutel·la entre
ambdues universitats

c) Estada mínima de sis mesos a la institució amb la qual
s'estableix el conveni de cotutel·la (9 mesos mínim en la
UVEG).

d) Admissió en tots dos programes de doctorat (UVEG i
universitat estrangera).

e) Sol·licitud de cotutel·la degudament signada per la
persona sol·licitant, els responsables de la tesi i el/la
coordinador/a del programa de doctorat de la UVEG.
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https://www.uv.es/escoladoct/PROCEDIMIENTOS/Formulari_sol_cotutela.pdf


I.- LÍNIES D’INVESTIGACIÓ
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EQUIP INVESTIGADOR 1: INVESTIGACIÓ EN OCUPACIÓ, RECURSOS HUMANS I 
PREVENCIÓ 

Dr. Angel Blasco Pellicer. angel.blasco@uv.es
Dra. Ana María García García ana.m.garcia@uv.es
Amparo Esteve Segarra amparo.esteve@uv.es

Línia d'investigació 1: Ocupació i relacions laborals

Línia d'investigació 2: Recursos humans

Línia d'investigació 3: Prevenció de riscos laborals

EQUIP INVESTIGADOR 2: INVESTIGACIÓ EN BENESTAR SOCIAL, MIGRACIONS I 
TRAJECTÒRIES VITALS

Dr. José Vicente Pérez Cosín jose.v.perez@uv.es
Dr. Joan Lacomba Váz joan.lacomba@uv.es
Dr. Carles Xavier Simó Noguera carles.simo@uv.es

Línia d'investigació 4: Benestar social

Línia d'investigació 5: Trajectòries vitals i precarització

Línia d'investigació 6: Migració, mobilitat i canvi social

EQUIP INVESTIGADOR 3: INVESTIGACIÓ EN SOSTENIBILITAT, CULTURA I POLÍTICA 
DELS LLOCS

Dr. Antonio Ariño Villarroya antonio.arino@uv.es
Dra. Josepa Cucó Giner josepa.cuco@uv.es
Dr. Ernest García García ernest.garcia@uv.es

Línia d'investigació 7: Cultura i política dels llocs

Línia d'investigació 8: Sostenibilitat

EQUIP INVESTIGADOR 4: INVESTIGACIÓ EN TEORIA CRÍTICA
Dr. Benno Herzog benno.herzog@uv.es

Dr. Francesc Hernàndez i Dobón francesc.j.hernandez@uv.esç

Dr. Vicente Sánchez Biosca vicente.sanchez@uv.es

LÍNIA DE RECERCA 9: PATOLOGIES SOCIALS DE LES SOCIETATS CONTEMPORÀNIA
LÍNIA DE RECERCA 10: TEORIA SOCIAL I SOCIOLÒGICA
LÍNIA DE RECERCA 11: PATOLOGIES DE LA RAÓ

EQUIP INVESTIGADOR 5: INVESTIGACIÓ EN SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I EN 
TREBALL SOCIAL ENCONTEXTOS EDUCATIUS

Dra. Alícia Villar Aguilés alicia.villar@uv.es
Dr. Daniel Gabaldón Estevan daniel.gabaldon@uv.es

Dr. Ignacio Martínez Morales ignacio.martinez@uv.es
Dr. José Javier Navarro-Pérez J.Javier.Navarro@uv.es

LÍNIA DE RECERCA 12: Anàlisi sociològica de les desigualtats socials i de les relacions entre 
comunitat i educació

LÍNIA DE RECERCA 13: Sociologia de les trajectòries educatives i de el canvi social
LÍNIA DE RECERCA 14: Sociologia de l'Educació Superior

EQUIP INVESTIGADOR 6: INVESTIGACIÓ EN POLÍTICA ECONÒMICA I ECONOMIA 
PÚBLICA

Dr. Pau Rausell Köster pau.rausell@uv.es
Dr. Antonio Sánchez Andrés tono.sanchez@uv.es
Dr. Raúl de Arriba Bueno raul.de-arriba@uv.es
Dr. Amadeo Fuenmayor Fernández amadeo.fuenmayor@uv.es
Dr. Rafael Granell Pérez    Rafael.granell(a)uv.es
Dr. Mª Ángeles Tortosa Chuliá angeles.tortosa@uv.es

LÍNIA DE RECERCA 15: Política Econòmica

LÍNIA DE RECERCA 16: Economia Pública

mailto:angel.blasco@uv.es
mailto:ana.m.garcia@uv.es
mailto:amparo.esteve@uv.es
mailto:jose.v.perez@uv.es
mailto:joan.lacomba@uv.es
mailto:carles.simo@uv.es
mailto:antonio.arino@uv.es
mailto:josepa.cuco@uv.es
mailto:ernest.garcia@uv.es
mailto:benno.herzog@uv.es
mailto:francesc.j.hernandez@uv.es%C3%A7
mailto:vicente.sanchez@uv.es
mailto:alicia.villar@uv.es
mailto:daniel.gabaldon@uv.es
mailto:ignacio.martinez@uv.es
mailto:J.Javier.Navarro@uv.es
mailto:pau.rausell@uv.es
mailto:tono.sanchez@uv.es
mailto:raul.de-arriba@uv.es
mailto:amadeo.fuenmayor@uv.es
mailto:angeles.tortosa@uv.es


II.- TEMPS I DURACIÓ EN EL DOCTORAT

– TEMPS COMPLET (TC): Màxim de 3 anys
– TEMPS PARCIAL (TP): Màxim de 5 anys

Situacions especials:

• La CAPD (Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat) pot autoritzar en els casos de temps
complet pròrroga per 1 any més i excepcionalment un altre any (5 anys) i en el cas de temps parcial 2
anys més i excepcionalment un altre any (8 anys)

• A l'efecte del còmput anterior, no es tindran en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol
altra causa prevista per la normativa vigent. Les baixes per malaltia no amplien el temps de
dedicació, sinó que suposen un parèntesi.

• Es pot sol·licitar la baixa temporal en el programa per un període màxim d'un any, ampliable fins a
un any més. Aquesta sol·licitud haurà de ser dirigida i justificada davant la Comissió Acadèmica, que
es pronunciarà sobre la procedència de la baixa.

• Més información: Instrucció de matrícula, aprovada per la Junta Permanent de l’Escola de Doctorat
l’1 d’octubre de 2019, relativa a la preinscripció, admissió, dedicació i permanència en els estudis de
doctorat de la Universitat de València (Estudi General).
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https://www.uv.es/doctor/Normativa/Instruccio_matricula_ED.pdf


PRIMER ANY 
1) Documentació a entregar:
 Compromís doctoral – febrer
 Pla d’investigació – juny/juliol (avaluació)
 Defensa del pla d'investigació – juny/juliol (Modalitat TP: pot

defensar-se en 2on) (Avaluació)
 Document personalitzat d'activitats – juny/juliol (avaluació)
 Informe emés el/la tutor/a i el/la directora/ - juny/juliol

(avaluació)

2) Activitats transversals
3) Activitats específiques: cursos de formació

Avaluació (juny/juliol)
– Positiva Continuïtat en el programa.
– Negativa Nova avaluació en 6 mesos

• Nova avaluació negativa Baixa definitiva
12
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3.- ANYS INTERMEDIS
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1. Activitats específiques
2. Estades i menció internacional (en el seu cas)

Documentació a lliurar alumnat de CCSS:
 Informe anual pla d'investigació (tots els anys)
 Document d’activitats (tots els anys)
 Formulari reconeixement activitats (finalitzat el període de

formació. TC: 2on curs, TP: 3er curs). Documentació: sol·licitud,
certificació atorgada per l'entitat organitzadora i, en el seu cas,
còpia del document que haja pogut generar l'activitat (capítol,
article, ponència, etc.)

II.- TEMPS I DURACIÓ EN EL DOCTORAT



ÚLTIM ANY
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En el moment de l'avaluació s'han d'entregar els mateixos documents (informe
anual i document d'activitats)
Si hi ha hagut alguna modificació del títol de la tesi és imprescindible sol·licitar una
modificació del pla d'investigación abans del dipòsit.

Dipòsit de la tesi:

- Comprovar reconeixement de la formació i activitats durant el doctorat a la
secretaría virtual.
- Realitzar del dipòsit de la tesi doctoral abans de la data límit que s'indica en la
secretaria virtual.
- Avaluació del comité d'experts.
- Realitzar la defensa pública de la tesi davant un tribunal de 3 doctors/es
Cronograma:
https://www.uv.es/uvweb/escola-doctorat/ca/tesi-doctoral/aspectes-generals-
1285963316418.html

II.- TEMPS I DURACIÓ EN EL DOCTORAT

https://www.uv.es/uvweb/escola-doctorat/ca/tesi-doctoral/aspectes-generals-1285963316418.html
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II.- TEMPS I DURACIÓ EN EL DOCTORAT
DOCUMENTS TERMINIS 

Lliurament documentació*
CURSOS DOCUMENT Data inici Data final

Primer curs

Document de compromís doctoral febrer febrer
Pla d’Investigació
Document d’activitats
Informe anual sobre el Pla d’Investigació
Exposició pública pla d’investigació (TP:
pot exposar-se en 2on curs)

15 Juny 15 Juliol

Cursos 
intermedis

Informe anual Pla d’Investigació
Document d’activitats
Formulari de reconeixements d’activitats
(Final formació: TC: 2on curs; TP: 3er curs)

Últim curs Document d’activitats
Informe anual Pla d’Investigació
Modificació del pla d’investigació (en el 
seu cas)
Sol·licitud de canvi de modalitat (en el seu
cas i una vegada. Veure instrucció
matricula)
Sol·licitud de pròrroga (en el seu cas i 
sempre abans de la data límit de dipòsit)

Només si és necessari. 
Procediment obert durant tot 

el curs

https://www.uv.es/escoladoct/GUIAS/Nous%20models/documentcompromis-cas.pdf
http://www.uv.es/pop/docs_D/plan
https://www.uv.es/csocdocs/Doctorat/Modelo_Doc_Actividades_Castellano.pdf
http://www.uv.es/pop/docs_D/Informecomision.doc
https://www.uv.es/uvweb/doctorat-ciencies-socials/ca/programa-doctorat/informacio-administrativa/guies-impresos-programa-1286043517998.html
http://www.uv.es/pop/docs_D/Informecomision.doc
https://www.uv.es/csocdocs/Doctorat/Modelo_Doc_Actividades_Castellano.pdf
https://www.uv.es/escoladoct/pdfs_web/FormulariReconeixementDoctoratForm.pdf
https://www.uv.es/csocdocs/Doctorat/Modelo_Doc_Actividades_Castellano.pdf
http://www.uv.es/pop/docs_D/Informecomision.doc
http://www.uv.es/escoladoct/GUIAS/Nous%20models/Modificacio_pla_recerca.doc
https://www.uv.es/uvweb/escola-doctorat/ca/informacio-administrativa/guies-impresos-1285964905505.html
https://www.uv.es/doctor/Normativa/Instruccio_matricula_ED.pdf
http://www.uv.es/escoladoct/GUIAS/Nous%20models/Solicitud_prorroga.doc


ACTIVITATS TRANSVERSALS : oferides per l’Escola de Doctorat

3 activitats - 45 crèdits
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Més informació:
https://www.uv.es/uvweb/escola-doctorat/ca/activitats/activitats-transversals/informacio-instruccions-
1285956972742.html

Códi
Códi
SFPIE

Títol

50021 1907 Refworks 2.0 per a la gestió de bibliografia personal en humanitats i ciències socials
50023 1904 La transferència dels resultats d’investigació
50455 3128 Ètica de la recerca científica

II.- TEMPS I DURACIÓ EN EL DOCTORAT

https://www.uv.es/uvweb/escola-doctorat/ca/activitats/activitats-transversals/informacio-instruccions-1285956972742.html
https://www.uv.es/escoladoct/TRANSVERSALES/Fitxes_2021/50021.pdf
https://www.uv.es/escoladoct/TRANSVERSALES/Fitxes_2021/50023.pdf
https://www.uv.es/doctor/noticias%202022/transversales%2022_23/fichas%20transversales%20para%2022_23/50455.pdf


1.A ACTIVITATS ESPECÍFIQUES GENERALS
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Códi Activitat Hores Curs acadèmic Reconeixement

50030

ACTIVITAT 2
Seminaris lligats a les línies d'investigació del doctorat
(assistència a dos seminaris computant 5 hores
cadascun)

10 TC primer any
TP primer any

Certificació per part del docent

50031
ACTIVITAT 3
Presentació d’una comunicación en un congrés científic
(duració 2-3 dies)

25 TC primer any
TP segon any

Certificació de l'assistència per part de 
l'organització

50032
ACTIVITAT 4
Presentació (pública) de la proposta d'investigació, 
lligada al PLA D'INVESTIGACIÓ

24 TC primer any
TP segon any

Document “Pla d'Investigació”, signat
pel director
Acta de la presentació de la proposta

50033 ACTIVITAT 5
Taller d'elaboració de tesis doctorals (15 hores) 15 TC segon any

TP tercer any Certificació per part de l'organització

50034

ACTIVITAT 6
Seminaris sobre metodologia de la investigació (cada 
seminari computa una duració de 8 hores, i cal assistir
a 2)

16 TC segon any
TP tercer any

Certificació per part de l'organització

50035

ACTIVITAT 7
Presentació d'un treball en un congrés científic o 
sotmetre a avaluació d'una revista científica un treball
de recerca

50 TC segon any
TP tercer/quart any

El doctorand o la doctoranda haurà d'acreditar
que el artícyulo ha sigut admés, per a la seua
avaluació, per la revista. Presentar el correu de 
remissió de l'article (plataforma) i la confirmació
de l'editor que està en procés de revisió

RECONEIXEMENT DE LES ACTIVITATS ESPECÍFIQUES
S'haurà d'emplenar el formulari de reconeixement d'activitats (descarregar-ho per a emplenar), en el
moment en què totes les activitats obligatòries, tant les transversals com les específiques, estiguen
superades (TC: 2on curs; TP: 3er curs)

II.- TEMPS I DURACIÓ EN EL DOCTORAT

Més información:
https://www.uv.es/uvweb/escola-doctorat/ca/programes-doctorat/programes-doctorat/programa-doctorat-ciencies-
socials-1285954699016/Titulacio.html?id=1285887572698&p2=2-2

https://www.uv.es/escoladoct/pdfs_web/FormulariReconeixementDoctoratForm.pdf
https://www.uv.es/uvweb/escola-doctorat/ca/programes-doctorat/programes-doctorat/programa-doctorat-ciencies-socials-1285954699016/Titulacio.html?id=1285887572698&p2=2-2


ACTIVITATS ESPECÍFIQUES- Cursos de formació
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II.- TEMPS I DURACIÓ
FORMACIÓN ESPECÍFICA PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES, CURSO 
2023: 
SEMINARIOS METODOLÓGICOS
INSCRIPCIÓN EN AULA VIRTUAL: desde  1 DE FEBRERO hasta 1 DE ABRIL

FORMACIÓ ESPECÍFICA PROGRAMA DE DOCTORAT EN CIÈNCIES SOCIALS, CURS 2023:
SEMINARIS METODOLÒGICS
INSCRIPCIÓ EN AULA VIRTUAL: des del 1 DE FEBRER fins l’1 DE ABRIL

Curso/seminario Curs/seminari
COD

HORAS HORES Fecha y horarios / 
Data i horaris
(pendiente de 
concretar y 
confirmar)

Lugar Lloc

Seminario metodológico: Realización de revisiones sistemáticas en ciencias sociales y 
de la salud
Seminari metodològic: Realització de revisions sistemàtiques en ciències socials i de la 
salut
Angela Carbonell

50034-2
16 Hores
8 h presencials
8 h de treball 
autònom

Abril 2023 Facultat de Ciències Socials

Aula 3A1 

Seminario Elaboración del estado del arte/ Elaboració de lestat de l’art”
Carles Simó Noguera 50034-1

5 sessions de 3 
Hores Març 2023 Facultat de Ciències Socials

Aula 3A1 
Talleres escritura tesis /  Tallers d’escriptura de tesis
Taller 1: Taller de elaboración de tesis doctorales /Taller d'elaboració de tesis doctorals 
Lorenzo Revuelto 
Taller 2: Taller de elaboración de tesis doctorales/Taller d'elaboració de tesis doctorals  
2 + café doctoral
Antonio Santos 

50033*

*obligatòria 2n 

curs

Taller 1: 8 Hores
presencials
5h Treball autònom
Taller 2: 8 Hores
presencials
5h Treball autònom

Mayo y junio

2023

Facultat de Ciències Socials

Aula 3A1 

Seminario metodológico: Introducción al análisis multivariante con PLS
Seminari metodològic: Introducció a l’anàlsi multivariant amb PLS
Ana Botella

50034-3
10 hores presencials
5 de Treball 
autònom

Marzo 2023

Facultat de Ciències Socials

Aula 3A1 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICOS AVANZADOS: QUALITATIVE COMPARATIVE 
ANAYLSIS (QCA)
Seminari metodològic:TÈCNIQUES AVANÇADES  D’ANÀLISI ESTADÍCA: QUALITATIVE 
COMPARATIVE ANALYSSIS (QCA)
Vicente Prado

50034-4
12 hores presencials

Abril 2023 Facultat de Ciències Socials

Aula 3A1 

Seminario metodológico de codificación e iniciación a Software de investigación en 
Ciencias Sociales: ATLAS.Ti
Seminari metodològic de codificació i iniciació a Programari d'investigació en Ciències
Socials: ATLES.Ti
Ainara Ruiz

50034-5
10 Hores

Marzo 2023 Facultat de Ciències Socials

Aula 3A1 

Seminario metodológico: Análisis estadístico para la investigación en Ciencias Sociales 
Seminari metodològic: Anàlisi estadística per a la investigació en Ciències Socials 
Juan Carbonell 
David Gil 

50034-6
24 Hores
8 h síncrona 
8 h visualització 
videos
8 h Treball autònom

Junio 2023 Facultat de Ciències Socials

Aula 3A1 

Seminario metodológico: Triangulación Metodológica en las investigaciones en Ciencias 
Sociales 
Seminari metodològic: Triangulació Metodològica en les investigacions en Ciències 
Socials 
J. Javier Navarro

50034-7
10h (presencialitat)
4h (treball 
autònom)

Mayo 2023 Facultat de Ciències Socials

Aula 3A1 

Seminario metodológico: Introducción a las técnicas y procedimientos de análisis 
cualitativo.
Seminari metodològic: Introducció a les tècniques i procediments d’anàlisi qualitativa.
David Muñoz

50034-8
8 hores presencials 
+ 4 hores de treball 
autònom

Mayo 2023 Facultat de Ciències Socials

Aula 3A1 



El/la tutor/a, juntament amb el/la director/a, revisen el document d'activitats del/la
doctorant/da.

• DIRECTOR/A de tesi és el màxim responsable en la conducció del conjunt de les tasques
d'investigació.
– Màxim 3 codireccions

– Podrà ser qualsevol doctor/a espanyol/a o estranger/a amb experiència investigadora acreditada

• TUTOR/A: És responsable de l'adequació als principis del programa de doctorat de la 
formació i de l'activitat investigadora del/ de la doctorand/a.

– Doctor/a amb acreditada experiència investigadora (lligat/a al programa de doctorat)

– Vetla per la interacció del/ de la doctorand/a amb la Comissió Acadèmica.

* La direcció i la tutoria poden recaure en la mateixa persona. Des del
nostre programa aquesta és l'opció més freqüent.
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III. DIRECCIÓ I TUTEL·LA DE TESI



Relació de documents
COMPROMÍS DOCTORAL:
• Signat per la universitat, per el/la doctorand/a i el seu professorat (tutor/a i director/a o codirectors/es).
• Rubricat com més prompte millor després de l'admissió i una vegada hagen sigut assignats el/la tutor/a i

director/a.
• Inclou procediment de resolució de conflictes
• Contempla aspectes relatius a drets de propietat intel·lectual.
• Al febrer ha d'estar entregat el document de Compromís Doctoral
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DOCUMENT D’ACTIVITATS PERSONALITZAT:
• Registre individualitzat de control d'activitats que és regularment revisat pel tutor i el director de tesi i

avaluat per la CCAD (Currículum de l'activitat formativa).
• S'entrega en el moment de l'avaluació.
• En ell s'inscriuran totes les activitats d'interés.
• És revisat regularment pel tutor/a i el director/a
• És avaluat anualment per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD)

PLA D’INVESTIGACIÓ:
• S'elabora durant el primer any: 5000-6000 paraules sense comptar amb la bibliografia
• Inclou la metodologia a utilitzar i els objectius a aconseguir, així com els mitjans i la planificació temporal

per a aconseguir-ho.
• Pot ser millorat i detallat.
• Ha d'estar avalat per el/la tutor/a i el/la director/a
• És avaluat per la CAPD en el període d'avaluació anual.
• L'avaluació positiva serà requisit indispensable per a continuar en el programa.

INFORME ANUAL DEL/LA TUTOR/A I DIRECTOR/A

https://www.uv.es/escoladoct/pdfs_web/documentocompromisodoctoral
https://www.uv.es/csocdocs/Doctorat/Modelo_Doc_Actividades_Castellano.pdf
http://www.uv.es/pop/docs_D/plan
http://www.uv.es/pop/docs_D/Informecomision.doc


Relació de documents
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IMPRESOS D’ÍNDOLE ACADÈMICA
• Document de compromís doctoral (CAPD)
• Pla d’Investigació (CAPD)
• Document personalitzat d’activitats (CAPD)
• Formulari de reconeixement d’activitats (CAPD)
• Informe anual sobre el Pla d’Investigació (CAPD)
• Modificació del pla d’investigació (CAPD)
• Sol·licitud de baixa temporal (CAPD)
• Sol·licitud de canvi de modalitat (CAPD)
• Sol·licitud de pròrroga (CAPD)

IMPRESOS PER A TRÀMITS ADMINISTRATIUS
• Ordre de domiciliació bancària per al pagament de la matrícula (ESCOLA DE DOCTORAT)
• Comunicació de baixa per malatia (ESCOLA DE DOCTORAT)
• Sol·licitud de baixa definitiva (ESCOLA DE DOCTORAT)
• Imprés de devolució de taxes (ESCOLA DE DOCTORAT)
• Sol·licitud de títol de doctor/a (ESCOLA DE DOCTORAT)

Guies i impresos del programa 
https://www.uv.es/uvweb/doctorat-ciencies-socials/ca/programa-doctorat/informacio-
administrativa/guies-impresos-programa-1286043517998.html
Guies i impresos de l’Escola de Doctorat
https://www.uv.es/uvweb/escola-doctorat/ca/informacio-administrativa/guies-impresos-
1285964905505.html

https://www.uv.es/escoladoct/GUIAS/Nous%20models/documentcompromis-cas.pdf
http://www.uv.es/pop/docs_D/plan
https://www.uv.es/csocdocs/Doctorat/Modelo_Doc_Actividades_Castellano.pdf
http://www.uv.es/escoladoct/pdfs_web/FormulariReconeixementDoctoratForm.pdf
http://www.uv.es/pop/docs_D/Informecomision.doc
http://www.uv.es/escoladoct/GUIAS/Nous%20models/Modificacio_pla_recerca.doc
http://www.uv.es/escoladoct/GUIAS/Nous%20models/Solicitud_BT_y_prorroga_BT.doc
https://www.uv.es/uvweb/escola-doctorat/ca/informacio-administrativa/guies-impresos-1285964905505.html
http://www.uv.es/escoladoct/GUIAS/Nous%20models/Solicitud_prorroga.doc
http://www.uv.es/escoladoct/pdfs_web/Orden_domiciliacion_bancaria
http://www.uv.es/escoladoct/GUIAS/Nous%20models/Comunicacio_baixa_malaltia.doc
http://www.uv.es/escoladoct/GUIAS/Nous%20models/Solicitud_baixa_definitiva.doc
https://www.uv.es/escoladoct/GUIAS/Nous%20models/DevolTaxes_cs.docx
https://www.uv.es/escoladoct/GUIAS/Nous%20models/Sol%c2%b7licitudTitolDoctor_cs.docx
https://www.uv.es/uvweb/doctorat-ciencies-socials/ca/programa-doctorat/informacio-administrativa/guies-impresos-programa-1286043517998.html
https://www.uv.es/uvweb/escola-doctorat/ca/informacio-administrativa/guies-impresos-1285964905505.html


V.- CONTACTES
• CONTACTE OFICIAL: Totes les comunicacions amb la UV han de realizar-se des de la direcció que el

/la doctorand/a té com a estudiant de la UV: usuario@alumni.uv.es (SEMPRE)

• DOCTORAT DE CIÈNCIES SOCIALS www.uv.es/doctorat-ciencies-socials
- Correu electrònic del Programa: doctorat.socials@uv.es
- Telèfon: 96 382 85 00

• ESCOLA DE DOCTORAT https://www.uv.es/escola-doctorat
- Admissió al doctorat, matrícula, rebuts, carnet universitari, gestió d'expedients, 

activitats transversals, certificats, dipòsit del títol...
- Telèfon: 96 398 32 03
- Des de gener de 2023, l'Escola de Doctorat ha posat en marxa una

aplicació, a través del seu web, per a atendre les sol·licituds de les doctorandes 
i els doctorands: Suport doctorats (uv.es) [https://www.uv.es/uvweb/
escueladoctorado/es/suport-doctorats-1286285589995.html ]
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http://www.uv.es/doctorat-ciencies-socials
mailto:doctorat.socials@uv.es
https://www.uv.es/escola-doctorat
https://www.uv.es/uvweb/escuela-doctorado/es/escuela/ubicacion-contacto/datos-contacto-1285951943582.html
mailto:activitats.doctorat@uv.es
mailto:admin.doctorat@uv.es
mailto:certificats.doctorat@uv.es
mailto:tesi.doctorat@uv.es


NORMATIVA  BÀSICA
https://www.uv.es/uvweb/escola-doctorat/ca/escola/normativa/normativa-especifica-
doctorat-1285961740971.html
• Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de

doctorat.
• Reglament d’Estudis de Doctorat, ACGUV 206/2017, de 25 de juliol
• Reglament sobre dipòsit, avaluació i defensa de la tesi doctoral. (CG 29-XI-2011.

Modificat CG 28-II-2012. Modificat CG 29-X-2013. Modificat CG 28-VI-2016. Modificat
CG 31-X-2017).

• Instrucció de matrícula (aprovada per la Junta Permanent de l'Escola de Doctorat l'1
d'octubre de 2019)

• Instrucció per a l'obtenció de l'esment internacional del títol de doctor, aprovada per la
Junta Permanent de l'Escola de Doctorat el 13 de juliol de 2021 i modificada el 3 de
maig de 2022.

GUIA DELS ESTUDIS DE DOCTORAT : 
https://www.uv.es/escoladoct/GUIAS/Guia_de_los_estudios_de_doctorado
_UV.pdf
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VISITA WEB
www.uv.es/doctorat-ciencies-socials

https://www.uv.es/uvweb/escola-doctorat/ca/escola/normativa/normativa-especifica-doctorat-1285961740971.html
http://www.uv.es/pop/docs-M/NORMATIVA/RD_99_2011consolidado
http://www.uv.es/escoladoct/REGLAMENTOS/Reglament_Estudis_Doctorat
http://www.uv.es/escoladoct/REGLAMENTOS/Reglamento_deposito_castellano
http://www.uv.es/escoladoct/REGLAMENTOS/ACG_Reglament_Deposit.pdf
https://www.uv.es/doctor/Normativa/Instruccio_matricula_ED.pdf
https://www.uv.es/doctor/Normativa/Instruccion_mencion_internacional_ED.pdf
https://www.uv.es/escoladoct/GUIAS/Guia_de_los_estudios_de_doctorado_UV.pdf
https://www.uv.es/uvweb/doctorat-ciencies-socials/ca/programa-doctorat-ciencies-socials-1285883243740.html
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