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PROGRAMA DE DOCTORAT DRET, 
CIÈNCIA POLÍTICA I 

CRIMINOLOGIA CURS 
2020/2021 

 

PRESENTACIÓ: 
El programa de doctorat en “Dret, Ciència Política i Criminologia” és un programa 
interdepartamental de la Facultat de Dret que inclou un conjunt d'activitats 

formatives i d'investigació organitzades. 

Objectiu: 

El programa de doctorat “Dret, Ciència Política i Criminologia”, l'únic de caràcter 
general que ofereix la Facultat de Dret de la Universitat de València destaca pel seu 
interés científic i acadèmic lloc de manifest en el quadre de professorat participant, la 
seua àmplia oferta científica i d'investigació emmarcada en desenes de projectes 
d'I+D+i, nombrosos equips d'investigació, una obra científica publicada tant a nivell 
nacional com internacional i una quantitat també molt important de tesis doctorals 
llegides i qualificades amb la més alta nota sobre les matèries més diverses en el 
món del Dret. 

Dirigit a: 

1. Estudiants en possessió d'un títol de màster de contingut jurídic, politológic o 
criminològic, que haja sigut cursat en la seua orientació o perfil investigador i que 
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proporcione capacitats i coneixements en alguna de les línies d'investigació del 
programa. 

2. Estudiants que hagen superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt 
d'estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60, siguen de nivell d'un màster 
amb el contingut abans assenyalat (jurídic, politológic o criminològic) i que, com a 
mínim, 10 d'ells corresponguen a cursos de metodologia i introducció a la 
investigació en ciències socials i jurídiques. 

3.- Altres perfils. 

Professorat: 

El programa compta amb Professors i investigadors de la Facultat de Dret, 
Universitats i Centres d'Investigació Nacionals i Internacionals amb àmplia 
experiència investigadora i de reconegut prestigi. 

Línies d'Investigació: 

Les línies d'investigació del programa abasten les diferents àrees del Dret. 

Informació, guia acadèmica i criteris d'admissió: 

Pàgina web del programa de doctorat: www.uv.es/doctdret  

Línies d'investigació  

Duració dels estudis: 

Temps complet, màxim 3 anys, Temps parcial, màxim 5 anys (Prorrogables). 

Activitats Formatives: 

Activitats de caràcter transversal: 

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

2.- Estratègies per a la    inserció laboral. Anàlisi curricular i processos de 
selecció, 15 hores.  

3.- La transferència dels  resultats d'investigació, 15 hores.  

Activitats de caràcter específic: 

4.- Seminaris magistrals. (60 hores) 

5.- Seminaris dels  grups d'investigació.  (30 hores) 

6.- Jornades doctorals. (30 hores) 

També podrà realitzar l'activitat específica optativa: 

7.- Estades de mobilitat. 

http://www.uv.es/dretweb/Jpublicar/Web%20Doctorat%20Dret/Admision/5.3.-Admision-Lineas%20de%20investigacion-val.pdf
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CURS 2020/2021: 

Termini de Preinscripció: 

De l'14 de maig al 2 2 de juliol  de 2020 

Lloc de Presentació: 

Seu electrònica de la Universitat de València, entreu.uv.es: 

 https://www.uv.es/seu-electronica/ca/electronica-uv.html

Més Informació: 

Pàgina web del programa de doctorat: www.uv.es/doctdret  

Web de la Facultat: www.uv.es/dret   

https://www.uv.es/doctdret 

https://www.uv.es/escola-doctorat 

https://www.uv.es/dret 

Xarxes Socials Facultat de Dret: 

 

Mitjans de Contacte: 

Correu electrònic del programa: doctorado.derecho@uv.es   

https://www.uv.es/seu-electronica/ca/electronica-uv.html
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1. PREINSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA DE DOCTORAT DRET, 
CIÈNCIA POLÍTICA I CRIMINOLOGIA 

El programa de doctorat 3123 Dret, Ciència Política i Criminologia ofereix un total de 
50 places, distribuïdes 30 en la modalitat de dedicació a temps parcial i 20 en la 
modalitat de temps complet. 

Pot consultar tota la informació del programa de doctorat en la pàgina web del 
programa de doctorat: 

http://www.uv.es/doctdret 

1.1. CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DOCTORAT CURS 

2020-2021 

 

 
Més informació: preinscripcio.doctorat@uv.es  

La preinscripció en el programa de doctorat es realitza de manera telemàtica en la 
seu electrònica de la Universitat de València. Pot accedir al tràmit des del següent 

enllaç: 

entreu.uv.es 

   

https://entreu.uv.es
https://entreu.uv.es
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1.2. INSTRUCCIONS PER A REALITZAR LA SOL·LICITUD ELECTRÒNICA:  

Cada persona interessada només podrà realitzar una única sol·licitud, podent triar 
fins a un màxim de tres opcions entre els diferents programes de doctorat, per ordre 
de preferència. 

En el següent enllaç pot consultar les instruccions sobre el procediment i com 
realitzar la sol·licitud de preinscripció al programa de doctorat: 

Instruccions/Procediment 

1.2.1. Forma d'accés a la seu electrònica 

Al formulari electrònic de sol·licitud d'admissió als Programes de Doctorat es pot 
accedir, a través de la seu electrònica de la Universitat de València "ENTREU" des de 
qualsevol ordinador amb accés a Internet, mitjançant les següents opcions: 

Estudiants de la UV mitjançant el seu usuari i contrasenya de correu. 

Estudiants de la UV sense identificació o estudiants d'altres universitats: a 
través de l'opció “usuari de la seu” (creant un usuari i una contrasenya) o “amb 
certificat digital” (DNI electrònic o qualsevol un altre certificat electrònic compatible 
amb la seu electrònica).  

En cas que siga la primera vegada que s'accedeix en la seu electrònica de la UV, la 
persona usuària haurà d'acceptar les condicions generals d'ús i la política de 
protecció de dades per a accedir a l'aplicació. 

1.2.2. Incidències 

En cas incidències informàtiques contacte amb el servei d'assistència tècnica que es 
posarà en contacte amb vosté com més prompte millor. 

 

Atenció a l'usuari, entreu.uv.es 

 

Per a informació general sobre la preinscripció i admissió en els programes de 

doctorat pot contactar amb l'Escola Doctoral en el següent email: 
preinscripcio.doctorat@uv.es 

1.3. REQUISITS GENERALS I ESPECÍFICS DEL PROGRAMA DE 

DOCTORAT 3123 DRET, CIÈNCIA POLÍTICA I CRIMINOLOGIA: 

Els requisits generals d'admissió als estudis de doctorat i els específics del programa 
de doctorat pot consultar-los en la pàgina web del programa de doctorat, en concret 

en el següent enllaç:                   Requisits

https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/doctorats/admissio/instruccions/procediment-1285958261064.html
https://entreu.uv.es
http://www.uv.es/dretweb/Jpublicar/Web%20Doctorat%20Dret/Admision/5.1.-Admision-Requisitos%20especificos%20de%20admision-val.pdf
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1.3.1 Requisits generals d'accés: 

Com a requisit general d'accés, els sol·licitants hauran d'estar en algun dels supòsits 
de l'article 6 del RD 99/2011 o de la disposició addicional segona d'aquest Reial 
decret: 

- Estar en possessió dels títols oficials espanyols de Grau, o equivalent, i de Màster 
Universitari. 

- Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol, o d'un altre país integrant 
de l'EEES, que habilite per a l'accés a Màster, i haver superat un mínim de 300 
crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60, 
hauran de ser de nivell de Màster1.  

- Estar  en possessió d'un títol oficial espanyol de Graduat o Graduada, la duració de la 
qual siga d'almenys 300 crèdits ECTS. Aquests titulats hauran de cursar amb 
caràcter obligatori complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de 
grau incloga crèdits de formació en investigació.  

- Estar en possessió d'un títol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers, 
sense necessitat de la seua homologació, prèvia comprovació per la universitat que 
aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de 
Màster Universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de 
doctorat.  

- Estar en possessió d'un altre títol espanyol de Doctor obtingut conforme a anteriors 
ordenacions universitàries. 

- Els llicenciats que estiguen en possessió del Diploma d'Estudis Avançats (RD 
778/1998) o hagen aconseguit la suficiència investigadora (RD 185/1985). 

1.3.2 Requisits específics d'admissió en el programa de 
doctorat Dret, Ciència Política i Criminologia: 

- Estar en possessió d'un títol de màster universitari en l'àmbit del Dret, les Ciències 
Polítiques i de l'Administració, o la Criminologia. En cas d'estar en possessió del 
Diploma d'Estudis Avançats o d'haver aconseguit la Suficiència Investigadora, hauran 
d'haver-los obtingut en programes de Doctorat afins a aquest pel seu contingut.  

- També podran ser admesos els qui hagen cursat estudis de grau o llicenciatura en 
l'àmbit del Dret, les Ciències Polítiques i de l'Administració, o la Criminologia, i 
estiguen en possessió d'un títol de màster o complisquen els requisits d'accés 
establits per la llei; els que estiguen en possessió d'un títol de màster en ciències 
socials sempre que presente afinitat amb alguna de les línies d'investigació del 
doctorat (el mateix resultarà d'aplicació als qui estiguen en possessió del DEA o de la 
                                                            
1 A l'efecte de reconéixer l'accés als estudis oficials de doctorat oferits per la Universitat de València, les 
assignatures de l'últim curs de les llicenciatures es consideren de nivell de màster i permeten, amb 
caràcter general, l'adquisició de l es competències investigadores bàsiques requerides per a l' accés a 
estudis de doctorat que en l'actualitat s'obtenen en els estudis de màster (ACGUV 99/2014). 
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Suficiència Investigadora provinents d'aqueixos mateixos àmbits formatius); i els 
professionals o investigadors procedents del món jurídic, de l'Administració Pública, 
de l'àmbit de la Criminologia o de la Politologia, amb independència de la seua 
especialització universitària prèvia, quan existisca una relació d'afinitat curricular amb 
els objectius i les línies d'investigació del doctorat, i sempre que complisquen amb els 
requisits de titulació universitària superior exigida per la llei. 

- El sol·licitant haurà de presentar un escrit, que se li facilitarà per la Secretaria del 
centre en un format establit, en què haurà d'assenyalar la línia o línies d'investigació 
establides en el programa en les quals estiga interessat a desenvolupar la seua 
activitat doctoral2. 

- Domini parlat i escrit d'almenys una de les dues llengües oficials de la Comunitat 
Valenciana (català i castellà) a un nivell equivalent al B2 en l'escala del marc comú 
europeu de referència per a les llengües. 

1.3.3 Perfils idonis3: 

1. Estudiants en possessió d'un títol de màster de contingut jurídic, politológic o 
criminològic, que haja sigut cursat en la seua orientació o perfil investigador i que 
proporcione capacitats i coneixements en alguna de les línies d'investigació del 
programa. 

2. Estudiants que hagen superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt 
d'estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60, siguen de nivell d'un màster 
amb el contingut abans assenyalat (jurídic, politológic o criminològic) i que, com a 
mínim, 10 d'ells corresponguen a cursos de metodologia i introducció a la 
investigació en ciències socials i jurídiques. 

Els estudiants admesos que complisquen els criteris propis del perfil idoni o 
recomanat d'accés no hauran de cursar complements formatius. 

1.3.4 Perfils admissibles4: 

1. Estudiants que hagen cursat llicenciatura o grau en dret, ciències polítiques o 
criminologia i un màster jurídic, politológic o criminològic en orientació no 
investigadora o en una àrea diferent; en aquest cas hauran de realitzar els 
complements formatius establits per aquest programa de doctorat. Aquests 
complements formatius, que es corresponen amb els mòduls metodològics i 
d'iniciació a la investigació dels diferents màsters que s'imparteixen en la Facultat de 
Dret, pots consultar-los en el següent enllaç:  

                                                            
2  Consultar  l'apartat  1.4.2.  documentació  específica  a  presentar  per  al  programa  de  doctorat  Dret, 
Ciència Política i Criminologia 
3  Els estudiants  admesos que  complisquen els  criteris propis del perfil  idoni o  recomanat d'accés no 
hauran de cursar complements formatius.  
4    Els  estudiants  que  accedisquen  a  través  d'un  perfil  admissible  hauran  de  cursar  complements 
formatius.   Excepcionalment, en el cas dels màsters  jurídics, politológicos o criminològics d'orientació  
acadèmica,  la  Comissió  de  Coordinació  del  programa  podrà  dispensar  dels  complements  als  qui 
acrediten formació equivalent.   
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Complementos Formativos 

2. Professionals o investigadors/as procedents de l'Administració Pública i vinculats 
al món jurídic, a l'àmbit de la Criminologia o de la Politologia, amb independència de la 
seua especialització universitària prèvia sempre que concórreguen els següents 
requisits:  

- que siguen funcionaris públics de carrera pertanyents al grup A de classificació 
professional o que, dins d'una categoria professional equiparable, pertanguen al 
personal funcionari de les Entitats Locals o al personal amb legislació específica 
pròpia (arts. 3, 4 i 5 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic).  

- que, amb independència de la titulació amb la qual hagen accedit a la seua plaça de 
funcionari de carrera, a aquesta plaça es puga accedir amb alguna de les tres 
titulacions que reuneix el programa de doctorat (Dret, Ciència Política i Criminologia).  

- que complisquen amb els requisits de titulació universitària superior exigida per la 
llei i que existisca, segons el parer de la Comissió de Coordinació del Doctorat, una 
relació d'afinitat curricular amb els objectius i les línies d'investigació del doctorat. 
Aquesta afinitat s'apreciarà per la Comissió. 

Els estudiants que accedisquen a través d'un perfil admissible hauran de cursar 
complements formatius. Excepcionalment, en el cas dels màsters jurídics, politológics 
o criminològics d'orientació acadèmica, la Comissió de Coordinació del programa 
podrà dispensar dels complements als qui acrediten formació equivalent 

1.4. DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN LA SOL·LICITUD ELECTRÒNICA 

DE PREINSCRIPCIÓ: 

1.4.1. Documents requisits generals accés als estudis 
de doctorat 

1. Fotocòpia del NIF (espanyols), NIE (residents a Espanya) o PASSAPORT 
(estrangers). 

2. Apartat Títol Universitari Oficial (segons corresponga) (un o diversos). 

 Títol Grau i Màster (Article 6.1 Reial decret 99/2011) 

 Títol de Llicenciat o Llicenciada (Acord Consell Govern 24/06/2014) 

 Certificat d'estar en possessió del Diploma d'Estudis Avançats, obtingut 
d'acord amb el que es disposa en el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o 
d'haver aconseguit la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 
185/1985, de 23 de gener. 

 Acreditació d'Avaluació Positiva de dos cursos de formació sanitària 
especialitzada. 

 Títol de doctor de Regulacions anteriors (acreditació Títol Doctor o Doctora 
regulació anterior). 

http://www.uv.es/dretweb/Jpublicar/Web%20Doctorat%20Dret/Estructura/3.1.-Estructura%20-Complementos%20de%20formaci%C3%B3n%2017-18-val.pdf
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En el cas de títols estrangers homologats pel Ministeri d'Educació espanyol, s'haurà 
d'afegir a més, la còpia de la credencial d'homologació del títol estranger pel Ministeri 
d'Educació espanyol. 

En el cas de títols estrangers no homologats, el títol haurà d'estar legalitzat o 
postil·lat i segons el cas, acompanyar traducció oficial (veure apartat Requisits titulats 
estrangers). 

En aquests casos, s'ha de pagar una taxa de 155.22 € en el moment de realitzar la 
preinscripció per l'estudi d'equivalència i la resolució corresponent. Si hagueren 
obtingut en cursos anteriors, una resolució d'equivalència (taxa 155.22€) en relació 
a aquesta mateixa titulació, l'hauran d'aportar i així, estarien exempt d'abonar la taxa. 

3. Apartat certificat acadèmic Oficial. Certificat corresponent als estudis realitzats en 
màster, els estudis de Grau o Llicenciat, segons corresponga. 

Les i els estudiants estrangers presentaran el certificat acadèmic oficial 
(qualificacions) legalitzat o postil·lat i en el seu cas, traduït oficialment. A més, hauran 
de presentar el document amb la nota mitjana calculada en base 10, conforme al 
procediment establit pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el següent enllaç:

http://ir.uv.es/30OjEww  

En el cas de presentar el títol oficial de la titulació d'accés però no aportar el certificat 
acadèmic (notes) amb expressió de nota mitjana i en els títols estrangers, a més, la 
seua conversió a base 10 de l'ANECA, la nota mitjana que comptarà en l'expedient 
per a la seua baremació, serà d'un 5 (aprovat) en base 10. 

4. Apartat credencial d'Homologació: credencial en el cas de tindre els seus estudis 
estrangers homologats (Grau i màster). En el cas d'estudiants amb Títol no 
homologat expedit per una institució d'educació superior aliena a l'EEES, justificant del 
pagament de drets corresponents a l'obtenció de la resolució d'accés favorable del 
Rector de la Universitat de València. La tramitació de la sol·licitud d'admissió no 
s'iniciarà fins que hi haja constància del justificant del pagament 

5. Apartat Documentació Específica del Doctorat (veure següent apartat) 

6. Apartat Documentació Justificativa Dedicació Parcial (justificació treball, 
obligacions familiars...) 

7. Apartat Carta Motivació 

8. Altres Documents  

1.4.2. Documents específics requerits per al programa 
de doctorat 3123 Dret, Ciència Política i Criminologia. 

Juntament amb els documents que acrediten el compliment dels requisits generals 
d'accés i admissió, hauran de presentar-se els següents documents específics 
establits pel programa de doctorat: 

http://ir.uv.es/30OjEww


 

12 
Facultat de Dret. Av. dels Tarongers S/N 46022 València. doctorado.derecho@uv.es Tel. 96‐386‐41‐00 Curs 2020‐2021 

.- Escrit d'elecció de línia/a d'investigació (Obligatori), pot obtindre's en el següent 
enllaç:    Escrit d'elecció de línia 

En aquest document ha d'assenyalar: 

 La línia o línies d'investigació establides en el programa en les quals estiga 
interessat a desenvolupar la seua activitat doctoral (Obligatori). 

 El/la professor/al fet que desitge com a tutor/a (Opcional). 

 El/la/els/as professor/a/és/as que desitge que dirigisca(n) el seu treball 
de doctorat (Opcional). 

Si el/la directora/a de tesi no té vinculació amb la Universitat de València haurà de 
proposar-se un/a tutor/al fet que sí que la tinga (Professor/a de la Universitat). 

.- Currículum vitae (Obligatori). 

.- Justificació de la preferència per la dedicació a temps parcial, (relació laboral, 
obligacions familiars, residència en un altre país…) Ha d'aportar-se l'oportuna 
justificació documental. 

.- Justificació dels criteris de valoració expressats en el barem d'admissió. 
(Obligatori). 

Tots els documents es presenten en format electrònic (PDF, Word, JPG, etc.) 
juntament amb la sol·licitud electrònica (entreu.uv.es). 

Mentre estiga obert el termini de presentació de sol·licituds és possible annexar 
documents a una sol·licitud ja presentada, mitjançant l'acció ANNEXAR. 

AVÍS: Només es valoraran els apartats que s'hagen justificat documentalment, 
conforme assenyala el barem d'admissió i els criteris de valoració que s'expressen a 
continuació: 

1.4.3. Barem d'admissió (Criteris de valoració) 

En el cas que les sol·licituds presentades superen el nombre de places oferides, 
es prioritzaran aquestes sol·licituds conforme als següents criteris de valoració: 

CRITERIS  DE VALORACIÓ. Punts 

1.-  Qualificació mitjana en grau en Dret, Ciències Polítiques i de 
l'Administració o Criminologia 

fins a 4 

2.- Qualificació mitjana en grau en estudis de l'àrea de  
Ciències Socials o Econòmiques 

fins a 3 

3.- Qualificació mitjana en altres graus fins a 2 

4.- Qualificació mitjana en llicenciatura en Dret, Ciències Polítiques i de 
l'Administració o Criminologia 

fins a 10 

http://www.uv.es/dretweb/Jpublicar/Web%20Doctorat%20Dret/Admision/Escrito%20eleccion%20lineas%20VAL.pdf
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5.- Qualificació mitjana en llicenciatures de la branca de Ciències 
Socials 

Fins a 8 

6.- Qualificació mitjana en altres llicenciatures fins a 6 

7.- Qualificació mitjana en postgrau en Dret, Ciències Polítiques i de 
l'Administració o Criminologia 

fins a 6 

8.- Qualificació mitjana en altres postgraus fins a 4 

9.- Experiència acadèmica docent i professional fins a 3 

10.- Experiència investigadora fins a 3 

11.- Acreditació del gaudi d'una beca de formació predoctoral (FPI, 
FPU, VAL I+d, Atracció de Talent, etc.) 

fins a 2 

12.- Altres mèrits (amb especial consideració del coneixement 
d'idiomes que s'acredite) 

fins a 2 

 
Les sol·licituds es classificaran segons la modalitat d'estudis que el sol·licitant 

preferisca, bé a temps parcial, bé a temps complet, adjudicant-se després en funció 
del nombre de places assignades a cada modalitat (30 a temps parcial, 20 a temps 
complet). El barem abans referit s'aplicarà sempre que en qualsevol de totes dues 
modalitats, el nombre de sol·licituds supere al nombre de places oferides.  

1.4.4. Criteris admissió, curs 2020/2021 
desglossament apartats 9 a 12.. 

APARTAT 9: Experiència docent i professional 5 (Fins a 3 punts): 

‐ Experiència docent: fins a 2 punts. (L'experiència docent es computa a 0,2 
punts per curs complet com a PDI). 

‐ Experiència professional de contingut jurídic, criminològic o politológic: fins a 2 
punts. (L'exercici professional de contingut jurídic, politológic o criminològic es 
computa a 0,2 punts per any complet treballat i 0,1 punts per any en cas de 
dedicació a temps parcial o amb contingut només parcialment jurídic, 
criminològic o politológic). 

‐ La puntuació màxima una vegada sumades la puntuació per experiència 
docent i la puntuació per professional: 3 punts. 

APARTAT 10: Experiència investigadora 6 (Fins a 3 punts). 

‐ Es valora 0,25 per cada any de pertinença a un grup d'investigació. 

                                                            
5  Els  mèrits  relatius  a  l'experiència  professional  s'acreditaran  de  manera  específica  mitjançant  la 
presentació d'informe de vida laboral, certificat de col∙legiació en col∙legis professionals. Acord CAPD 5 
d'octubre de 2018. Acord CAPD 15 maig 2020. 
6  Els  mèrits  relatius  a  l'experiència  investigadora,  particularment  les  publicacions,  s'acreditaran  de 
manera  específica  aportant  còpia  de  l'índex,  de  la  primera  i  última  pàgina  i  de  l'ISSN  o  ISBN  de  la 
publicació; DOI. 
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‐ Es valoren publicacions fins a un màxim de 3 punts (el màxim per cada article 
o capítol de llibre acreditat serà de 0,5 punts) (el màxim per cada monografia 
acreditada serà d'1 punt)7 

‐ Es valoren les aportacions en congressos, seminaris i jornades d'investigació 
fins a un màxim d'1 punt. (Cadascuna de les aportacions puntuarà fins a un 
màxim de 0,25 punts) (La mera assistència a congressos, seminaris i 

jornades d'investigació no puntua en aquest apartat) 
8 

APARTAT 11: Beca predoctoral: 

‐ La puntuació pot variar en funció de la duració de les beques. La màxima 
puntuació (2) s'obté amb la beca de 3 anys. 

APARTAT 12: Altres mèrits: 

‐ Idiomes:  
o B2: 1 punt 
o C1: 1,2 punts 
o C2: 1,5 punts 

‐ Títols propis (600 hores o superior): 2 punts 

‐ Títols propis ( de 180 a 599 hores): 0,75 

‐ Premi Extraordinari Màster: 0,5 punts 

‐ Premi Extraordinari Llicenciatura: 0,5 punts 

‐ Beca Col·laboració: 0,2 punts 

Els mèrits no justificats documentalment no seran tinguts en compte. 

1.5. NOTIFICACIONS I COMUNICACIONS DURANT EL PROCÉS DE 

PREINSCRIPCIÓ 

En la seua sol·licitud de preinscripció ha d'assenyalar un correu electrònic a l'efecte 
de notificacions, una vegada realitzada la sol·licitud electrònica, ha de consultar-lo, 
qualsevol notificació o comunicació que siga necessari realitzar durant el procés de 
preinscripció serà remesa al correu electrònic assenyalat, es recomana que 
s'assenyale el que consulte de manera habitual. 

1.6. MATRÍCULA 

Els i les estudiants admeses en el programa de doctorat es matricularan anualment 
del concepte tutela acadèmica i pla d'investigació del curs. 

Els i les estudiants admeses amb formació complementària es matricularan  a més 
dels mòduls complementaris assenyalats per la Comissió Acadèmica del programa 
de doctorat. 

Una vegada publicada la llista d'admesos, exclosos i llista d'espera, l'Escola Doctoral 
de la Universitat de València publicarà en la web o comunicarà als estudiants 

                                                            
7 Acord CAPD 5 d'octubre de 2018. 
8 Acord CAPD 5 d'octubre de 2018. 
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admesos per correu electrònic la informació necessària per a formalitzar la 
matrícula. 

El preu de la matrícula en qualsevol ensenyament oficial universitari, és un preu 
públic, que fixa cada any un Decret del Consell de la Generalitat Valenciana, juntament 
amb la resta de taxes públiques per a l'ensenyament superior. 

La targeta universitària acredita la condició d'estudiant de doctorat, amb ella podràs 
accedir als diferents serveis de la Universitat. 

Als estudiants procedents d'altres Universitats, en el moment de matricular-se, la 
Universitat de València us assignarà un usuari i contrasenya oficial i un compte de 
correu electrònic, en la qual es reben les notificacions oficials de la Universitat de 
València.  

MOLT IMPORTANT: Ha de tindre en compte que una vegada formalitzada la 
matrícula totes les comunicacions seran dirigides al compte de correu de la 
Universitat (usuario@alumni.uv.es).  

 

 

2. TRAMITES POSTERIORS A REALITZAR 
UN VEGADA ADMÉS/A I 
MATRÍCULADO/A EN EL PROGRAMA DE 
DOCTORAT DRET, CIÈNCIA POLÍTICA I 
CRIMINOLOGIA. 

2.1. COMUNICACIONS: 

Una vegada matriculat/a en el programa de doctorat totes les comunicacions generals del 
programa de doctorat es realitzaran al vostre compte de correu electrònic de la universitat, 
usuario@alumni.uv.es. 

L'accés al correu electrònic d'alumni es realitza amb l'usuari i contrasenya de la Universitat.  

Recorde que si anteriorment va realitzar estudis universitaris a la Universitat de València 
l'usuari i contrasenya de la Universitat continuen sent els mateixos.  

Si és la primera vegada que es matricula a la Universitat de València l'usuari i contrasenya li 
ho proporcionaran a l'Escola de Doctorat de la Universitat una vegada haja confirmat la seua 
matrícula en el programa de doctorat. És molt important disposar de l'usuari i contrasenya 
de la Universitat, és necessari per a realitzar alguns dels tràmits posteriors, també per a 
consultar el seu correu electrònic de la Universitat, recorde que, també té l'opció de redirigir-
lo al seu compte de correu electrònic habitual (Readreçaments del compte). 

                             https://cuentas.uv.es 

https://cuentas.uv.es
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Si va realitzar la seua sol·licitud de preinscripció mitjançant l'opció USUARI DE LA 
SEU, recorde que l'usuari i contrasenya emprats per a realitzar la sol·licitud de 
preinscripció només són vàlids per a realitzar alguns tràmits en la seu electrònica. 
Una vegada formalitzada la matrícula sempre haurà d'emprar l'usuari i contrasenya 
de la Universitat. 

2.2. COMPLEMENTS DE FORMACIÓ 

Els estudiants que accedisquen al programa de doctorat a través d'un perfil idoni no 
han de realitzar complements formatius. 

Els estudiants que accedisquen al programa de doctorat a través d'un perfil 
admissible hauran de cursar algun dels següents mòduls –o conjunts de mòduls- que 
a continuació es refereixen, corresponents a alguns dels màsters que s'imparteixen 
en la Facultat de Dret, fins a aconseguir un mínim de 10 crèdits i un màxim de 20. 

Els complements formatius hauran de cursar-se durant el primer any de 
permanència en el programa, i dins del període de classes establit pels diferents 
màsters per als seus respectius mòduls.  

L'Escola Doctoral facilitarà la matrícula de els/as estudiants de doctorat que hagen 
de cursar-los. Aquests, una vegada admesos, hauran de comprovar en la pàgina web 
dels citats màsters les dates i horaris de classes. La pàgina web de cadascun dels 
màsters que s'imparteixen en la Facultat de Dret pot consultar-se des del següent 
enllaç: 

Oferta Màsters Facultat Dret 

Més informació: 

Requisits específics d'admissió 

Relació	mòduls	màster	segons	la	línia	d'investigació	triada	per	
l'estudiant:	

  

Línia d'Investigació Màster/Mòduls 

 Dret Mercantil. 
 Dret del Treball i de la 

Seguretat Social. 
 Dret Financer i tributari 
 Dret Internacional 
 Dret Civil 
 Dret penal (Econòmic) 
 Dret Administratiu 

M.O. en Dret de l'Empresa, Assessoria 
Mercantil, Laboral i Fiscal 
www.uv.es/master-derecho-empresa 
Mòdul:  
 43190 Metodologia jurídica, 10 ECTS, 

Grup P2. 

http://www.uv.es/dretweb/Jpublicar/Web%20Doctorat%20Dret/Admision/5.1.-Admision-Requisitos%20especificos%20de%20admision-val.pdf
https://www.uv.es/uvweb/master-dret-empresa-madem/ca/master-universitari-dret-empresa-assesoria-mercantil-laboral-fiscal-1285879334383.html
https://www.uv.es/uvweb/derecho/ca/estudis-postgrau/masters-oficials/oferta-masters-oficials-1285848606609.html
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 Dret Mercantil 
 Dret Civil 
 Dret Processal 

M.O. en Dret, Empresa i Justícia 
www.uv.es/mudej 
Mòduls:  
 44553: Fuentes i metodologia, 3 ECTS. 
 44554: Fuentes i metodologia: Bases 

de la investigació, 3 ECTS. 
 44555: La redacció d'un treball de 

recerca, 3 ECTS 

 Dret Penal 
 Criminologia 
 Ciències Jurídiques Bàsiques. 
 Dret Processal 

M.O. en Dret i Violència de Gènere 
www.uv.es/master-derecho-violencia-
genero 
Mòduls: 
 42823 Fuentes i Metodologia I: L'ús de 

bases de dades, 3 ECTS. 
 42824 Fuentes i Metodologia II: Bases 

de la Investigació, 3 ECTS. 
 42825 Redacció d'un treball de 

recerca, 3 ECTS 

 Ciències Jurídiques Bàsiques 
 Dret Constitucional 

M.O. en Dret Humans, Paz i 
Desenvolupament Sostenible 
www.uv.es/masterderechospazdesarrollo
Mòdul:  
 43228 Iniciació a la investigació, 6 

ECTS 

 Ciències Jurídiques Bàsiques. 
 Dret Constitucional 

M.O. en Dret Humans, Democràcia i 
Justícia Internacional 
www.uv.es/master-derechos-humanos 
Mòdul: 
 41083 Perspectives històriques, 

teòriques i metodològiques, 15 ECTS 

 Dret Penal 
 Criminologia 

M.O. en Criminologia i Seguretat 
www.uv.es/mastercys 
Mòduls: 
 42582 Iniciació a la investigació 

criminològica, 9 ECTS. 
 42571 Fuentes d'informació específica, 

maneig avançat de bases de dades i 
anàlisis de la informació, 2,5 ECTS 

 Dret Penal 
 Criminologia 

M.O. en Garanties Penals i Delictes 
Socioeconòmics www.uv.es/mgapenal 
Mòdul: 
 44744 Metodologia de la investigació 

jurídica, 5 ECTS. 
 

 Dret Constitucional 
 Dret Administratiu 
 Dret Internacional 

M.O. en Dret Constitucional  
www.uv.es/master-derecho-
constitucional 
 
Mòdul: 
 44681 Fuentes i metodologia: Bases de 

la Investigació, 3 ECTS. 

https://www.uv.es/uvweb/master-dret-empresa-justicia/ca/master-universitari-dret-empresa-justicia-1285879187953.html
https://www.uv.es/uvweb/master-dret-violencia-genere/ca/master-universitari-dret-violencia-genere-1285879276326.html
https://www.uv.es/uvweb/master-drets-humans-pau-desenvolupament-sostenible/ca/master-universitari-drets-humans-pau-desenvolupament-sostenible-1285903667003.html
https://www.uv.es/uvweb/master-drets-humans-democracia-justicia-internacional/ca/master-drets-humans-democracia-justicia-internacional-1285904753720.html
https://www.uv.es/master-criminologia-seguretat/ca/master-universitari-criminologia-seguretat.html
https://www.uv.es/master-garanties-penals-delictes-socioeconomics/ca/master-garanties-penals-delictes-socioeconomics.html
https://www.uv.es/master-dret-constitucional/ca/master-universitari-dret-constitucional.html
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 Dret Civil 
 Dret Mercantil 
 Dret Processal 
 Dret Internacional 

M.O. en Mediació, Arbitratge i Gestió de 
Conflictes en Dret Privat 
https://www.uv.es/mgac 
Mòdul: 
 44316 Investigació i metodologia 

jurídica, 2 ECTS. 

2.3. ASSIGNACIÓ DE DIRECTOR/A DE TESI, TUTOR/A I SIGNATURA 

DEL COMPROMÍS DOCTORAL 

Una vegada realitzada la matrícula, la Comissió Acadèmica del programa, tenint en 
compte l'escrit d'assignació de línia d'investigació presentat, assigna a cada 
doctorand/a un tutor/a, i en el termini màxim de tres  mesos des de la matrícula un 
director/a de tesi. (Tutor: Si cap dels directors/as proposats té vinculació amb la 
Universitat de València, haurà de proposar-se un tutor o tutora de la Universitat).  

Realitzada l'assignació , el doctorat/a haurà de presentar  en la Secretària de la 
Facultat de Dret  el document de compromís doctoral. (Consultar calendari). 

El document de compromís doctoral és un document signat pel  doctorand/a, el 
tutor/a, si escau i el director de tesi que recull entre altres qüestions 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 obtindre el model de document en el següent enllaç:  

Document Compromís Doctoral 

2.4. PRESENTACIÓ DEL PLA D'INVESTIGACIÓ  DEFINITIU 

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 Dret . (Consultar calendari) 

La data límit de presentació  del pla serà establida per la  Comissió Acadèmica del 
programa, s'anunciarà  en la pàgina web del programa amb suficient antelació, 
d'acord  amb el calendari de gestió aprovat per la Comissió Acadèmica del programa. 

El pla d'investigació  ha de presentar-se  en la Secretària de la  Facultat de Dret , es 
presenta amb les signatures originals de l'estudiant, el director/a/s i si escau 
tutor/a, d'acord amb el model de pla aprovat per la Comissió Acadèmica del 
programa de doctorat. 

                                                       Pla de Recerca    

2.5. ACTIVITATS FORMATIVES DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:  

El programa de doctorat inclou activitats formatives de caràcter transversal i 
específic.  

http://www.uv.es/dretweb/Jpublicar/Web%20Doctorat%20Dret/Comprom%c3%ads%20doctoral.pdf
https://www.uv.es/master-mediacio-arbitratge-conflictes-dret-privat/ca/master-universitari-mediacio-arbitratge-gestio-conflictes-dret-privat.html
http://www.uv.es/doctdret/documentos/pla%20de%20recerca.docx
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2.5.1 Activitats formatives de caràcter transversal 

Les activitats formatives de caràcter transversal previstes en el programa de 
doctorat són les següents: 

LA REDACCIÓ D'ARTICLES CIENTÍFICS: aquesta activitat permet conéixer les 
normes que s'apliquen en matèria de publicacions científiques, analitzar els 
components d'un article científic i aplicar el coneixement tècnic adquirit en 
l'elaboració d'un article propi. 

Aquesta activitat podrà reconéixer-se quan el/la interessat/a acredite haver publicat 
articles científics en revistes d'impacte, capítols de llibre o monografies en editorials 
de reconegut prestigi; així mateix, podrà sol·licitar-se el reconeixement quan haja 
participat en cursos, tallers o seminaris amb els mateixos continguts i finalitat. 

ESTRATÈGIES PER A la INSERCIÓ LABORAL. ANÀLISI CURRICULAR I PROCESSOS 
DE SELECCIÓ: l'activitat tracta de dotar a els/as futurs/as titulats/as d'estratègies 
que els permeten desenvolupar un adequat itinerari d'inserció laboral, ajudant-los a 
aclarir els seus interessos, definir els seus objectius professionals, explorar el mercat 
de treball, planificar la seua estratègia i finalment, començar l'acció de cerca. 

Aquesta activitat podrà reconéixer-se quan el/la interessat/a acredite experiència 
laboral prèvia; així mateix, podrà sol·licitar-se el reconeixement quan haja participat en 
cursos, tallers o seminaris amb els mateixos continguts i finalitat. 

LA TRANSFERÈNCIA DELS RESULTATS D'INVESTIGACIÓ: mitjançant la seua 
participació en l'activitat, els i les estudiants podran reflexionar sobre la investigació 
com a valor estratègic per a la Universitat i el valor del coneixement generat i les 
seues formes d'ús; la protecció del coneixement mitjançant títols de propietat 
intel·lectual i industrial; i la importància de les bones pràctiques i els principis ètics en 
la col·laboració Universitat-Empresa. 

El/la interessat/a podrà sol·licitar el reconeixement d'aquesta activitat quan haja 
participat (també com a ponent) en cursos, tallers o seminaris amb els mateixos 
continguts i finalitat, així com en activitats característiques de transferència (convenis 
signats a través d'una OTRI, direcció de càtedres institucionals, etc.). 

Les activitats formatives de caràcter transversal es cursen en la modalitat on-line, 
per a això l'Escola Doctoral obri un període per a inscriure's en aquestes, l'obertura 
d'aquest període es publica en la pàgina web de l'Escola Doctoral i es comunica amb 
suficient antelació al correu electrònic d'estudiant. 

En cas que s'haja cursat, una vegada realitzada l'activitat amb aprofitament, 
s'incorpora de manera automàtica al document d'activitats personalitzat de 
l'estudiant, no és necessari sol·licitar la seua incorporació ni reconeixement. 

2.5.2 Activitats formatives de caràcter específic 

Les activitats formatives de caràcter específic previstes en el programa de doctorat 
són les següents: 
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SEMINARIS MAGISTRALS 60 HORES 

S'entén per Seminaris Magistrals els congressos (nacionals o internacionals), 
jornades, simposis, etc. de caràcter general i amb pluralitat de ponents organitzats 
per universitats, centres d'investigació, entitats públiques o privades que 
desenvolupen periòdicament activitats relacionades amb la investigació, etc. 

Aquesta activitat s'incorpora al document d'activitats de l'estudiant previ el seu 
reconeixement realitzat per la comissió acadèmica del programa de doctorat 
aportant justificació documental de l'activitat realitzada. 

La Comissió, a l'hora d'estimar o no el reconeixement sol·licitat, valorarà la relació 
entre la temàtica del seminari magistral i la línia d'investigació triada pel doctorand, 
tot i que, donat el caràcter generalista de l'activitat, pot actuar amb certa flexibilitat. 

Per regla general, la Comissió rebutja per al seu reconeixement els cursos formatius 
(d'introducció, de reciclatge, d'actualització…) que s'imparteixen per institucions 
públiques o privades (col·legis professionals, cambres de comerç, associacions de 
tota mena…) i que usualment presenten el format d'un o diversos conferenciants que 
imparteixen, seguint el model de la lliçó magistral, continguts formatius relacionats 
amb una o diverses matèries. 

SEMINARIS DE GRUPS D'INVESTIGACIÓ 30 HORES 

S'entén per Seminaris de grups d'investigació les jornades o seminaris de contingut 
especialitzat organitzats per universitats, centres d'investigació, entitats públiques o 
privades que desenvolupen periòdicament activitats relacionades amb la investigació, 
etc. 

Aquesta activitat s'incorpora al document d'activitats de l'estudiant previ el seu 
reconeixement realitzat per la comissió acadèmica del programa de doctorat 
aportant justificació documental de l'activitat realitzada. 

A l'hora d'estimar o no el reconeixement sol·licitat, la Comissió tindrà en compte de 
manera especial la relació entre la temàtica del seminari i la línia d'investigació triada 
pel doctorand, així com la participació en ell del sol·licitant i que l'activitat haja tingut el 
suport o la col·laboració d'un projecte d'investigació I+D, autonòmic, nacional o 
estranger. 

JORNADES DOCTORALS 30 HORES 

En cada anualitat del programa s'organitzaran unes jornades doctorals en què els i 
les estudiants hauran de discutir entre ells aspectes dels projectes d'investigació que 
estan desenvolupant i realitzar breus presentacions dels seus aspectes més 
rellevants. 

Pel caràcter d'aquesta activitat, no es preveu a priori el seu reconeixement. No 
obstant això, en aquells casos en què l'activitat realitzada present una afinitat elevada 
amb el seu contingut (com en el cas del programa PEPP, que patrocina la Facultat de 
Dret, i en el qual estudiants de doctorat realitzen un intercanvi amb estudiants 
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d'altres programes estrangers en el si d'una activitat de mobilitat), podrà sol·licitar-se 
el reconeixement davant la comissió. 

2.5.3 Acords de la comissió acadèmica sobre 
reconeixement d'activitats formatives 

La Comissió de Coordinació Acadèmica del Programa de Doctorat en Dret, Ciència 
Política i Criminologia, en la seua reunió del 28 de setembre de 2016 va aprovar els 
següents acords relatius al reconeixement d'activitats formatives: 

 Convalidar totes les activitats formatives, incloses les activitats transversals, als 
estudiants que provinguen de programes de doctorat antics i que acrediten 
estar en possessió del Diploma d'Estudis Avançats (DEA). No obstant això, no es 
convalidaran les Jornades Doctorals, en aquells cursos acadèmics en què la 
Facultat les organitze. 

 Convalidar totes les activitats formatives, incloses les activitats transversals, als 
estudiants que provinguen de programes de doctorat antics i que acrediten 
haver superat els crèdits teòrics i els crèdits relatius al Treball de recerca, 
encara que no estiguen en possessió del Diploma d'Estudis Avançats (DEA). No 
obstant això, no es convalidaran les Jornades Doctorals, en aquells cursos 
acadèmics en què la Facultat les organitze. 

 Convalidar els Seminaris Magistrals i els Seminaris d'Investigació, però no les 
activitats formatives transversals als estudiants que provinguen de programes 
de doctorat antics i que acrediten haver superat els crèdits teòrics 
corresponents als cursos de doctorat, malgrat no tindre cursat el Treball de 
recerca, ni estar en possessió del Diploma d'Estudis Avançats (DEA). No es 
convalidaran les Jornades Doctorals, en aquells cursos acadèmics en què la 
Facultat les organitze. 

 Convalidar l'activitat formativa transversal de redacció d'articles d'investigació i 
convalidar un Seminari d'Investigació de 10 hores, a aquells estudiants que 
estiguen en possessió d'un títol de Màster i que hagen presentat i aprovat un 
Treball de Fi de Màster en perfil investigador. Per a obtindre la convalidació 
d'aquestes dues activitats s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de reconeixement un 
escrit del/de la director/a del TFM on es justifique el caràcter investigador del 
treball. 

 No convalidar cap activitat formativa ni cap activitat transversal als estudiants en 
possessió d'un títol de Màster que hagen presentat i aprovat un Treball de Fi de 
Màster en perfil professional (no investigador). 

 No convalidar cap activitat formativa ni cap activitat transversal als estudiants en 
possessió d'altres Màsters oficials o d'altres cursos de postgrau. 
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2.5.4 Seqüència temporal d'activitats formatives 

D'acord amb la modalitat de dedicació que tinga autoritzada el programa recomana 

la següent seqüència temporal d'activitats formatives: 

 

 

2.6. RECONEIXEMENT D'ACTIVITATS 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 admés/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:  

Sol·licitud de reconeixement.  

La sol·licitud es presenta en la secretària de la Facultat de Dret, dins dels terminis 
que establisca la Comissió Acadèmica del programa de doctorat en el seu calendari 
de gestió, habitualment s'estableixen dos períodes, a l'abril  i al juny9. 

                                                            
9 Consultar calendari al final de la guia 

http://www.uv.es/doctdret/modelos/Formulari%20Reconeixement%20Doctorat%20universitat.docx
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La sol·licitud haurà d'estar acompanyada de la documentació justificativa de les 
activitats cursades el reconeixement de les quals se sol·licita. 

Pot consultar les instruccions per al reconeixement d'activitats formatives en el 
següent enllaç: INSTRUCCIONS RECONEIXEMENTS 

També pot remetre la sol·licitud escanejada a l'email del programa de doctorat de 
dret: doctorado.derecho@uv.es emprant per a això el seu compte de correu 
electrònic d'alumne de la Universitat de València, no seran admeses les sol·licituds 
remeses des d'altres comptes de correu diferents (tipus gmail, hotmail, yahoo etc.). 

2.7. AVALUACIÓ ANUAL - RENOVACIÓ TUTELA ACADÈMICA  

El reglament d'estudis de doctorat  de la Universitat de València assenyala que 
anualment la Comissió Acadèmica del programa de doctorat avaluarà el pla 
d'investigació i el document d'activitats juntament amb els informes que hauran 
d'emetre el tutor/a i el director/a. L'avaluació positiva serà requisit per a poder 
continuar en el programa. En cas d'avaluació negativa, que haurà de ser motivada, el 
doctorand o doctoranda serà novament avaluat en el termini de sis mesos, per a això 
elaborarà un nou pla d'investigació. Si es produeix una nova avaluació negativa, es 
donarà de baixa definitivament al doctorand o doctoranda.  

Per a la matrícula dels anys successius serà necessari que el document d'activitats i 
el pla d'investigació siguen informats de manera favorable per de la Comissió 
Acadèmica del programa de doctorat. 

Per tot això, en finalitzar  cada curs acadèmic, en les dates que acorde la Comissió 
Acadèmica del programa, tots els estudiants del programa de doctorat  de Dret, 
Ciència Política i Criminologia, admesos i matriculats en el curs, han de presentar  el 
seu document d'activitats i un informe anual de seguiment de la tesi doctoral per a la 
renovació de la tutela acadèmica.  

Les dates i procediment de presentació s'anunciaran en la pàgina web del programa 
amb suficient antelació. 

Els models de documents poden obtindre's en la pàgina web del programa de 
doctorat. 

En cas de no presentar-se els documents per a l'avaluació anual, la Comissió 
Acadèmica podrà emetre avaluació desfavorable. 

2.8 DURACIÓ DELS ESTUDIS DE DOCTORAT 

La normativa reguladora dels estudis de doctorat (Reial decret 99/2011, de 28 de 
gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat) estableix dues 
modalitats de dedicació als estudis de doctorat, una modalitat de dedicació a temps 
complet i una altra a temps parcial. En concret el tercer article de la citada normativa 
assenyala: 

http://www.uv.es/doctdret/actividades%20formativas/INSTRUCCIONES%20PARA%20PEDIR%20EL%20RECONOCIMIENTO%20DE%20ACTIVIDADES%20FORMATIVAS%20valencia.pdf
https://webges.uv.es/uvTaeWeb/MuestraInformacionEdictoPublicoFrontAction.do?idEdictoSeleccionado=6505
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-2541&p=20160603&tn=1#a4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-2541&p=20160603&tn=1#a4
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La duració dels estudis de doctorat serà d'un màxim de tres anys, a temps complet, a 
comptar des de l'admissió del doctorand al programa fins a la presentació de la tesi 
doctoral. 

No obstant l'anterior, i prèvia autorització de la comissió acadèmica responsable del 
programa, podran realitzar-se estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas tals 
estudis podran tindre una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al 
programa fins a la presentació de la tesi doctoral. 

En la sol·licitud de preinscripció haurà d'indicar-se la modalitat triada per l'estudiant, a 
temps complet o a temps parcial, modalitat que determinarà, en cas de ser admés o 
admesa en el programa de doctorat la duració màxima dels estudis, sense perjudici 
de la possibilitat de prorrogar els estudis tal com indica la normativa reguladora: 

Si transcorregut el citat termini de tres anys no s'haguera presentat la sol·licitud de 
depòsit de la tesi, 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, en les condicions que s'hagen establit en el corresponent programa 
de doctorat. 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. 

Les pròrrogues indicades se sol·liciten a la comissió acadèmica del programa de 
doctorat abans que haja transcorregut, des de l'admissió, el temps màxim de duració 
dels estudis, tres anys per als estudiants a temps complet, cinc anys en el cas dels 
estudiants a temps parcial 10 

D'aquesta forma els estudiants admesos en el curs 2020/2021, com a màxim 
hauran de finalitzar els seus estudis segons el següent quadre temporal: 

Estudiants en la modalitat a temps 
complet admesos en el curs 
2020/2021 

Estudiants en la modalitat a temps 
parcial admesos en el curs 
2020/2021 

Any 1: Curs 2020/2021 Any 1: Curs 2020/2021 

Any 2: Curs 2021/2022 Any 2: Curs 2021/2022 

Any 3: Curs 2022/2023 Duració 
màxima 

Any 3: Curs 2022/2023 

Primera pròrroga: 
Curs 2023/2024  
Se sol·licita abans de finalitzar el curs 
2022/2023 

Any 4: Curs 2023/2024 

Segona pròrroga “Excepcional”: 
Curs 2024/2025 
Se sol·licita abans de finalitzar el curs 
2023/2024 

Any 5: Curs 2024/2025 Duració 
màxima. 

                                                            
10 En el següent enllaç pot descarregar un model de sol∙licitud de pròrroga dels estudis de doctorat en el 
programa Dret, Ciència Política i Criminologia: Sol·licitud de pròrroga  

http://www.uv.es/escoladoct/GUIAS/Nous%20models/Solicitud_prorroga_val.doc
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Primera pròrroga:
Cursos 2025/2026 i 2026/2027 
Se sol·licita abans de finalitzar el curs 
2024/2025  
Segona pròrroga “Excepcional”: 
Curs 2027/2028. 
Se sol·licita abans de finalitzar el curs 
2026/2027 

 

D'altra banda, han de tindre's en compte les següents circumstàncies recollides en 
l'anteriorment esmentat article: 

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. 

Així mateix, el doctorand podrà sol·licitar la seua 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 responsable del programa, que 
es pronunciarà sobre la procedència d'accedir al sol·licitat pel doctorand. 

Les baixes per malaltia, embaràs, o unes altres han de ser comunicades a l'Escola 
Doctoral de la Universitat de València, aportant justificació documental. 

Quant a la baixa temporal prevista per a un curs ha de sol·licitar-se, tal com expressa 
la normativa, a la comissió acadèmica del programa de doctorat aportant justificació 
documental de la causa sobrevinguda al·legada11.  

2.9. DEPÒSIT TESI DOCTORAL  

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 depositar-la  en un termini no superior a tres  cursos acadèmics, 
a comptar 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. 

En el següent enllaç pot consultar tota la informació relativa al dipòsit de la tesi 
doctoral: 

  Informació dipòsit tesi  

Esquema depòsit tesi doctoral: 

                                                            
11 En el següent enllaç pot descarregar un model de sol∙licitud de baixa temporal per un curs acadèmic: 
 Sol·licitud baixa temporal  

https://www.uv.es/uvweb/doctorat-dret-ciencia-politica-criminologia/ca/programa-doctorat/tesi-doctoral/aspectes-generals-1285905677470.html
http://www.uv.es/escoladoct/GUIAS/Nous%20models/Solicitud_BT_y_prorroga_BT_val.doc
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2.9.1 Requisits presentar la sol·licitud  

1. Matrícula.  
2. Temps d'estudis.  
3. Investigació finalitzada.  
4. Activitats formatives completades.  
5. Pla d'investigació aprovat.  
6. Avaluacions anuals superades.  

 

2.9.2 Sol·licitud  

Es presenta en la seu electrònica de la Universitat: https://entreu.uv.es    

2.9.3 Documents a presentar  

.- Tesi doctoral en format digital.  

.- Informe favorable director/a-tutor/a de tesi doctoral.  

.- Relació de sis experts amb suggeriment de tribunal titular i suplent.  

.- Curriculum vitae.  

.- Altres documents en el cas d'esment internacional, tesi per compendi de 
publicacions, etc.  
.- Resum de la tesi.  

TRAMITACIÓ DEPÒSIT TESI 
DOCTORAL

1. SOL∙LICITUD ONLINE

2. REQUISITS

DEPÒSIT PROVISIONAL DE TESI

3. FASE GESTIÓ D'EXPERTS

4. DEPÒSIT DEFINITIU DE TESI 

5. FASE D'EXPOSICIÓ PÚBLICA 
6 DIES HÀBILS

6. AUTORITZACIÓ DEFENSA

NOMENAMENT DEL TRIBUNAL

ANUNCIAR ACTE DEFENSA 
AMB 7 DIES NATURALS 

D'ANTELACIÓ

8. ACTE DE DEFENSA DE LA 
TESI

9. SOL∙LICITUD TÍTOL DE 
DOCTOR/A 7.
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2.9.4 Requisits dels experts  

.- Doctors, si professors d'Universitat 1 sexenni d'investigació en els últims deu anys. 
La resta contribucions rellevants.  

.- Criteri de paritat.  

.- No més de dos de la mateixa institució.  

2.9.5 Autorització depòsit provisional:  

La Comissió Acadèmica del programa (CAPD) comprova el compliment dels requisits, 
l'adequació dels membres del tribunal i la correcta presentació de la documentació.   

2.9.6 Fase de gestió d'experts:  

Si la comissió autoritza el depòsit provisional es remet la tesi doctoral als sis experts 
proposats perquè emeten un informe sobre la tesi. Els experts reben un primer 
correu electrònic perquè accepten la seua participació en la tesi doctoral, una 
vegada han acceptat reben un segon correu amb l'exemplar digital de la tesi i l'enllaç 
necessari per a emetre el seu informe de manera electrònica.  

2.9.7 Depòsit definitiu de la tesi:  

Rebuts els informes de TOTS els experts, si almenys 5 dels 6 són favorables, la CAPD 
autoritzarà el depòsit definitiu.  

Una vegada autoritzat el depòsit l'estudiant rebrà el rebut per a abonar la taxa del 
depòsit juntament amb la informació necessària per a iniciar el registre de la tesi 
doctoral en TESEU i publicació en el repositori digital de la Universitat RODERIC.  

2.9.8 Fase d'exposició pública:  

Autoritzat el depòsit definitiu de la tesi s'anuncia a la comunitat universitària durant 
un termini de 6 dies hàbils en el qual qualsevol doctor pot presentar al·legacions.   

2.9.9 Autorització defensa i nomenament del tribunal:  

Transcorregut el termini d'exposició pública, la subcomissió de l'àrea de ciències 
socials de l'Escola de Doctorat pot nomenar el tribunal i autoritzar la defensa de la 
tesi doctoral. Aquest acord es comunica a l'estudiant, director/a de la tesi i 
membres del tribunal.  

2.9.10 Convocatòria de l'acte de defensa de la tesi:  

La convocatòria de l'acte de defensa de la tesi la realitza el secretari del tribunal, tant 
als membres del tribunal com al centre de depòsit de la tesi doctoral, en aquest cas 
el degà/a de la Facultat de Dret i els serveis administratius del centre 
(doctorado.derecho@uv.es). Rebuda la convocatòria, els serveis administratius 
anuncien l'acte en el tauler d'anuncis de la pàgina web de la Universitat. Aquest 
anunci ha de realitzar-se amb una antelació mínima de 7 dies naturals abans del dia 
previst per a la defensa de la tesi doctoral.   
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2.9.11 Acte de defensa:  

 La defensa de la tesi doctoral es realitza en un acte públic, que ha de començar amb 
l'exposició i defensa davant els membres del tribunal, a càrrec del doctorand/a, del 
treball de recerca elaborat, Tot seguit hi haurà una discussió amb aquests, que 
podran formular qüestions i demanar els aclariments que consideren pertinents.  

Els doctors i doctores presents en l'acte públic poden formular qüestions quan 
l'indique el president/a del tribunal.  

Acabada la defensa cada membre del tribunal emet un informe, i el tribunal atorgarà 
la qualificació global de la tesi (no apte, aprovat, notable, excel·lent).  

El secretari del tribunal entregarà en la secretaria de la Facultat entregarà la 
següent documentació:  

.- Acta de qualificació a la secretaria del centre,   

.- Fitxa TESEU,   

.- Informes de valoració de l'acte de defensa emesos per cada membre del 
tribunal.  
.- Vots per a atorgar la qualificació Cum laude, (En sobre tancat)  
.- Informes  premi extraordinari. (En sobre tancat)  

2.9.12 Sol·licitud títol de doctor/a  

Rebuda la documentació de l'acte de defensa, els serveis administratius remeten 
tota la documentació a l'Escola Doctoral. En els dies següents l'estudiant podrà iniciar 
el tràmit de sol·licitud del títol davant aquesta Escola. 

2.10. NORMATIVES 

Reial decret 99/2011, de 28 de gener: 

Reial Decret  

Reglament d'Estudis de Doctorat  de la Universitat de València: 

Reglament d'estudis de doctorat 

Reglament de Depòsit, Avaluació i Defensa de Tesi Doctoral de la Universitat de 
València: 

Reglament de depòsit, avaluació i defensa de tesi doctoral 

2.11. DOCUMENTS ÚTILS 

En la pàgina web del programa de doctorat pot trobar un apartat de documents útils 
amb els models de sol·licitud més habituals en el programa. 

Documents útils 

https://webges.uv.es/uvTaeWeb/MuestraInformacionEdictoPublicoFrontAction.do?idEdictoSeleccionado=6505
https://webges.uv.es/uvTaeWeb/MuestraInformacionEdictoPublicoFrontAction.do?accion=inicio&idEdictoSeleccionado=8547
http://www.uv.es/uvweb/doctorat-dret-ciencia-politica-criminologia/ca/programa-doctorat/programa/documents-utils-1286004098581.html
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-2541
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2.12 CICLE DOCTORAL 
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2.13 CALENDARI CURS 2020-2021 

Presentació document compromís doctoral 
estudiants admesos 2020-2021  

Fins al2 6 de febrer  de 
2021 

Primer termini presentació sol·licituds d'incorporació 
d'activitats: 

Fins al 16 d'abril  de 2021 

En cas de segona avaluació anual curs 2019/2020, 
termini presentació dels documents requerits: 

Fins al 29 de gener  de 
2021 

Segon termini presentació sol·licituds d'incorporació 
d'activitats: 

Fins a l'11 de juny  de 2021

Presentació pla d'investigació (estudiants nou ingrés 
admesos en el curs 2020/2021): 

Fins a l'11 de juny  de 2021

Presentació documents avaluació anual curs 
2020/2021 (document d'activitats, informe anual): 

Fins a l'11 de juny  de 2021

Termini sol·licitar pròrroga estudis per al curs 
2021/202212 

Fins a l'11 de juny de 2021

 

2.14 AULA VIRTUAL 

El programa de doctorat disposa d'una comunitat virtual en la qual es troben tots els 
estudiants del programa. 

Els estudiants admesos cada curs són incorporats a l'aula virtual de manera 
automàtica una vegada consten matriculats en el programa. 

 

 

                                                            
12 Poden sol∙licitar la pròrroga d'estudis de doctorat els estudiants que no presenten la seua sol∙licitud 
de depòsit de tesi dins del termini màxim previst segons la seua modalitat de dedicació als estudis de 
doctorat (3 anys per als estudiants en la modalitat d'estudis a temps complet, 5 anys per als estudiants 
en la modalitat d'estudis a temps parcial). 


