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PROGRAMA DE DOCTORAT EN DRET, CIÈNCIA POLÍTICA I 
CRIMINOLOGIA 

AVALUACIÓ ANUAL CURS 2019/2020 

(Primera convocatòria) 

Tràmits obligatoris a realitzar fins al 12 de juny de 2020 

A)  Els  estudiants  admesos  en  el  curs  2019/2020,    que  es 
troben  en  el  seu  primer  any  en  el  programa  de  doctorat, 
han de presentar els següents documents: 

.‐ Pla de Recerca. Ha de presentar‐se signat per l'estudiant, director/a de tesi, 
i  en  el  seu  cas,  tutor/a,  és  obligatori  seguir  el model  de  pla  establit  en  el 
programa de doctorat.  

.‐  Document  d'activitats  del  doctorand/a  curs  2019/2020,  signat  per 
l'estudiant. 

.‐  Informe anual de  seguiment  curs 2019/2020  signat pel  seu director/a de 
tesi doctoral, i en el seu cas, tutor/a. 

.‐ En el  seu  cas,  segon període per a  sol∙licitar el  reconeixement d'activitats 
formatives. 

Per  a  incorporar  a  l'expedient  de  doctorat  les  activitats  de  formació 
realitzades, ha de sol∙licitar el seu reconeixement a la comissió acadèmica del 
programa  de  doctorat  mitjançant  l'anterior  sol∙licitud  de  reconeixement 
aportant  justificació  documental  de  les  activitats  realitzades.  (Les  activitats  de 
formació transversal cursades en la plataforma formativa del SFPIE, Servei de Formació Permanent 

de la Universitat, s'incorporen a l'expedient de manera automàtica en finalitzar el curs). 
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B) Els estudiants admesos en els cursos anteriors hauran de 
presentar els següents documents: 

.‐ Document d'activitats del doctorand/a curs 2019/2020 

.‐ Informe anual de seguiment curs 2019/2020. 

.‐ En el  seu  cas,  segon període per a  sol∙licitar el  reconeixement d'activitats 
formatives. 

Per  a  incorporar  a  l'expedient  de  doctorat  les  activitats  de  formació 
realitzades, ha de sol∙licitar el seu reconeixement a la comissió acadèmica del 
programa  de  doctorat  mitjançant  l'anterior  sol∙licitud  de  reconeixement 
aportant  justificació  documental  de  les  realitzades.  (Les  activitats  de  formació 

transversal  cursades  en  la  plataforma  formativa  del  SFPIE,  Servei  de  Formació  Permanent  de  la 

Universitat, s'incorporen a l'expedient de manera automàtica en finalitzar el curs). 

C) Documents per a l'avaluació: 

Tots els documents necessaris per a  l'avaluació anual poden obtindre's en  la 
pàgina  web  del  programa  de  doctorat  i  a  l'aula  virtual  de  la  comunitat 
d'estudiants del programa de doctorat: 

Web del programa de doctorat: https://www.uv.es/doctdret  

Apartat guia acadèmica,  apartat documents útils: 

https://www.uv.es/uvweb/doctorado‐derecho‐ciencia‐politica‐
criminologia/es/programa‐doctorado/programa/documents‐utiles‐

1286004098581.html 

Aula virtual de la comunitat d'estudiants del programa de doctorat: 

https://aulavirtual.uv.es/course/view.php?aneu=20354 

En concret en l'apartat recursos. 
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A  l'aula  virtual  s'accedeix  com  a usuaris de  la Universitat    (no  com  a usuari 
extern),    amb  posterior  identificació  mitjançant  l'usuari  i  contrasenya 
d'estudiant de la Universitat de València. 

La comunitat virtual es diu Doctorat Dret, Ciència Política i Criminologia.  
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D) Lloc de presentació documents avaluació anual 

Davant  l'actual  situació  d'estat  d'alarma  pel  COVID‐19  els  documents  per  a 
l'avaluació anual hauran de presentar‐se de manera exclusiva a l'aula virtual 
de la comunitat d'estudiants del programa de doctorat Dret, Ciència Política i 
Criminologia.  

https://aulavirtual.uv.es/course/view.php?id=20354 

En concret en la tasca habilitada a aquest efecte: 

Tasca: Avaluació anual doctorat curs 2019/2020 

 

https://aulavirtual.uv.es/mod/assign/view.php?aneu=462713 

Els  documents  de  l'avaluació  NO  HAN  DE  PRESENTAR‐SE  PER  CORREU 
ELECTRÒNIC, tampoc de manera presencial ni per correu postal, únicament a 
través de l'aula virtual. 

A la tasca s'accedeix amb l'usuari i contrasenya d'estudiant de la Universitat 
de València.  

Una vegada  s'inicie el  termini de presentació de documents  (15 de maig) es 
podran pujar els documents a la plataforma tal com es detalla a continuació: 

1r Anar a l'enllaç de la tasca o al menú “Activitats – Tasques” 
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2n Prémer a “Agregar lliurament” 

 

3r Arrossegar  i soltar els arxius corresponents als documents necessaris per a 
l'avaluació per a afegir‐los en la finestra oberta a aquest efecte: 

 

 

 

Poden  pujar‐se  un  total  de  20  arxius,  la  grandària màxima  permesa  per  a 
cadascun d'ells és de 10 MB, admet la majoria de formats habituals, .doc, .pdf, 
etc. també arxius comprimits tipus .zip i .rar. 

4t  Finalment,  si  els  arxius  s'han  pujat  correctament  l'aplicació  mostra  un 
missatge de confirmació. 
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També  poden  afegir‐se més  arxius  amb  posterioritat  (per  exemple  si  es  va 
oblidar pujar algun, pot afegir‐ho més tard) 

E) Termini de presentació dels documents per a  l'avaluació 
anual 

El termini per a presentar els documents per a l'avaluació anual comença el 15 
de maig i finalitza al 12 de juny de 2020 (23:59h.). 

F) La pròrroga d'estudis 

F.1) La duració dels estudis en la modalitat a temps complet: és d'un màxim 
de tres anys. La comissió acadèmica del programa podrà autoritzar la pròrroga 
d'aquest termini per un any més, que excepcionalment es podria ampliar per 
un altre addicional, fins a un total improrrogable de cinc anys: 

Per  tot  això,  el  calendari  per  a  sol∙licitar  la  pròrroga  per  als  estudiants  a 
temps complet és el següent: 

Estudiants admesos en el curs 2016/2017, poden sol∙licitar la segona pròrroga 
per al curs 2020/2021. 

Estudiants admesos en el curs 2017/2018, poden sol∙licitar la primera pròrroga 
per al curs 2020/2021. 

El model de sol∙licitud de pròrroga pot descarregar‐se des de l’aula virtual o 
des de l’apartat documents útils de la web del programa de doctorat. 

F.2) La duració dels estudis en la modalitat a temps parcial: és d'un màxim de 
cinc anys.  La comissió acadèmica del programa podrà autoritzar  la pròrroga 
d'aquest  termini per dos  anys més, que excepcionalment es podria  ampliar 
per un altre addicional, fins a un total improrrogable de huit anys: 

Per tot això, el calendari per a sol∙licitar la pròrroga per als estudiants a 
temps parcial és el següent: 

Els estudiants admesos en el curs 2015/2016, poden sol∙licitar la primera 
pròrroga per als cursos 2020/2021 i 2021/2022. 

El model de sol∙licitud de pròrroga pot descarregar‐se des de l’aula virtual o 
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des de l’apartat documents útils de la web del programa de doctorat. 

F.3) Lloc de Presentació 

La  sol∙licitud  de  pròrroga  es  presenta  juntament  amb  els  documents  de 
l'avaluació anual, a l'aula virtual de la comunitat d'estudiants del programa de 
doctorat: 

https://aulavirtual.uv.es/course/view.php?id=20354 

Facultat de Dret.  Doctorat. Av. Tarongers, s/n. 46022‐València  

Tel. (+34) 96 386 41 00 Fax (+34) 96 382 85 96  

Web: www.uv.es/doctdret    

Email: doctorado.derecho@uv.es 
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PLA DE RECERCA (R.D. 99/2011) 

 
 DADES DEL/DE LA DOCTORAND/A 

 Cognoms………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Nom______…………………………………………………..    D.N.I.  ………………………………  

 Teléfon……………………………………mail………………………………………………… 

DADES DEL PLA D’INVESTICACIÓ 

Programa de Doctorat………………………………………………………………………………………… 

Línia d’Investigació………………………………………………………………………………………………… 

Títol del projecte: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Directors (es) / Codirectors (es): 

1.- Cognoms y Nom.........................................................................N.I.F: .................... 

 Departament/Institut.:............................................  Centre: ......................................... 

2.- Cognoms i Nom.........................................................................N.I.F: .................... 

 Departamento/Instituto:............................................  Centre: ......................................... 

3.- Cognoms i Nom.........................................................................N.I.F: .................... 

 Departamento/Instituto:............................................  Centre: ......................................... 

 
Tutor o tutora 

Cognoms i Nom.........................................................................N.I.F: .......................... 

 Departamente/Institut:............................................  Centre: ......................................... 
 

 
El Dr/a.: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
El Dr/a.: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
El Dr/a.: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
El Dr/a.: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Com a director (a) /codirector (a), tutor(a) del o de la interessat/da, manifeste/n la 
seua conformitat amb el projecte presentat 
 
 
 
Signat:   Signat:   sIGNAT: 
---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Data: …………………………………………… 
 
El/La doctorand/a 
 
 
 
 
                                Signat: 
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Pla d'Investigació  – Directrius Text Complet 
 
 
 
 

PRIMERA PÀGINA 

Títol del pla 
d'investigació: 

 
 
 
Trie un títol no major de 250  caràcters, i que siga clar, 
autoexplicativo i que delimite prou l'àmbit  d'investigació..  
 
 
 
 

Autor/a : 

- Nom, cognoms 
-Titulació acadèmica 

- Signatura de l'autor  del Pla d'Investigació.  
 
 
 
 

Director/a (és/as): 
(En el seu cas  , tutor) 

- Nom, dos cognoms, així com  càrrecs i vinculació 
universitària dels  directors. 

- Signatura del director/a (és/as)/(en el seu 
cas   del tutor) 
 
 
 
 
 
 
 

Centre de realització: 

Direcció completa de l'Àrea  / Departament / Institut on  
vaja a realitzar-se el treball de Tesi  Doctoral. 

 

 

Programa de Doctorat en Dret, Ciència Política i Criminologia 
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SEGONA PÀGINA I SEGÜENTS 

Director/a de la   tesi: 

- Ha d'adjuntar-se  un breu currículum del/de la  (co) 
director/a amb  justificació de la seua idoneïtat per a 
fer  el treball de direcció. 

 

 

En cas que   el pla 
d'investigació siga 
codirigit: 

- En cas que el pla d'investigació  doctoral siga codirigit, 
hauran de justificar-se  les raons d'índole  acadèmica 
que concorren en tal circumstància, detallant la 
participació en el pla de cadascun de els/as  
codirectors/as. 

 

 

Raons i interés científic 
(jurídic, politológico, 
criminològic) del tema 
d'investigació proposat: 

Espai recomanat: 1-2 pàgines.  
- Enuncie l'interés,  oportunitat i rellevància del tema, 

descrivint en quina mesura proporcionarà 
coneixements nous i contribuirà a aportar solucions als 
aspectes problemàtics o litigiosos: 

- Quin és l'interés  científic de la  investigació? 
 
 

Antecedents: 

Espai recomanat: 3 – 5 pàgines. 
- Descriga la naturalesa de la  matèria que es pretén  

abordar, així com  els seus aspectes més 
problemàtics o les dificultats que  naix. 

- Mostre els antecedents de la  investigació recolzats 
en referències (legals, bibliogràfiques…) apropiades, o 
en la jurisprudència recent. Tracte de fer  una síntesi 
conceptual. 

 
 

Hipòtesi de treball: 

Espai recomanat: 1/2 pàgina. 
- De manera concisa descriga la hipòtesi  o el conjunt 

de premisses  en les quals es recolza  el treball a 
realitzar,  i que serveixen de base  per a formular  els 
objectius científics d'aquest. 

 
 

Objectius concrets: 

Espai recomanat: 1/2 - 1 pàgina. 
- Enuncie amb claredat i precisió l'objectiu  general i els 

objectius específics i precisos als quals el treball 
doctoral pretén orientar-se per a donar resposta a la 
matèria plantejada i a la hipòtesi  de treball.  Faça una 
breu justificació de la  raó i el perquè d'aquests  
objectius. 

 
 

Metodologia: 

Espai recomanat: 2-3 pàgines. 
- E

stablisca el tipus d'investigació  (històrica, 
descriptiva, causal, exploratòria…). 

- Descriga, d'acord, el mètode d'investigació  que es 
vaja a usar (descriptiu, comparatiu, dogmàtic, 
propositiu, històric, etc. o una combinació d'ells)  
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justificant l'elecció. 
- Descriga aquells elements que jutge essencials per 

al  desenvolupament de la  investigació, així com  les 
fonts de recollida  d'informació,  dades que seran 
recollits i -en el cas d'estudis  estadístics- 
determinació de la grandària de la  mostra. 

 
 

Índex provisional: 

- Incloure un índex provisional  
(OBLIGATORI) 

INDEX: 

 

 

 

Planificació temporal 
- Pla de Treball.  

Espai recomanat: 2- 3 pàgines. 
- Agrupe el pla o projecte en tasques o paquets de 

treball.   
- Descriga les seues fases/etapes, així com  el 

calendari previsible. 
- Especifique els moments en què es revisaran els 

objectius plantejats i el seu ajust als resultats 
obtinguts. 

- Descriga els plans de contingència  previstos en cas 
d'incompliment  del calendari de treball. 

Mitjans: - Descriga els mitjans necessaris a utilitzar per a 
realitzar  la investigació proposada. 

Resultats esperables: 

Espai recomanat: 1-2 pàgines 
- Quins resultats cap raonablement esperar de la  

investigació proposada? 
- Quina contribució a l'avanç del coneixement 

s'espera  fer?  
- Quines propostes podrien efectuar-se? 
- Quines conclusions alternatives caldria esperar si la 

hipòtesi  principal no fóra confirmada? 
- -S'espera  que els resultats puguen ser traslladables 

a la  pràctica professional? 

Bibliografia i fonts: 
Espai recomanat: 2-3 pàgines. 
- Els estudis i fonts aportats han de ser  apropiats i 

rellevants a fi de     la investigació proposada.  
- Un número significatiu d'ells  han de ser  actuals. 

Altres aspectes 
formals de la Tesi: 

Indique si hi ha entorn del     treball de doctorat  
circumstàncies especials que hagueren de ser  
ressenyades (beca predoctoral, esment internacional, 
encàrrec institucional, etc.). 

Finançament: 
Si ho estima convenient, pot adjuntar un pressupost de 
costos  previsibles (material, estades de mobilitat…)  i el 
finançament amb què compta per a cobrir-los..  

 
 
 
 

Facultat de Dret.  Doctorat. Av. Tarongers, s/n. 46022-València Telef. (+34) 96 386 41 
00 Fax (+34) 96 382 85 96 

Web: www.uv.es/doctdret / e-mail: doctorado.derecho@uv.es 
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La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat  en Dret, Ciència Política i 

Criminologia, reunida en data …………………………….............…, acorda aprovar aquest pla 

d'investigació. 

Vistiplau  
 
 
 
 
 
 
 

El/la coordinador/a del  programa         El/la secretari/a de la   Comissió 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

APROVACIÓ DEL PLA  



 

 
 

 
 

DOCUMENT D'ACTIVITATS  DEL DOCTORAND/A (RD  99/2011) 
 

 

 
 

Cognoms:     
 

Nom:      DNI/NIE: ________________________ 
 

Telèfon:      e-mail:     
 

Curs: 2019/2020 
 
 

 
 

Programa de Doctorat :   3123 ‐ Dret, Ciència Política i Criminologia 
 

Línia d'investigació :     

 

Títol del pla d'investigació : 
 
 

 
MEMÒRIA ANUAL DE LES  TASQUES REALITZADES PER EL/LA  DOCTORAND/A, CURS 2019/2020 (1) 

 

  1.‐ Desenvolupament de  la  tesi, descripció dels avanços realitzats, resultats obtinguts, dificultats  oposades 
durant el curs 2019/2020:  

1.a) Índex derivat del Pla d'Investigació aprovat: 

  1.b) Dificultats oposades en el desenvolupament de l'índex: 

  1.c) Avanços realitzats: 

  1.d) Necessitat, en el seu cas, d'introduir canvis: 

  1.e) Previsió de desenvolupament de l'índex per al pròxim curs: 

 2.‐ Activitats formatives realitzades :       

  Activitats transversals (2):  Realitzada  Incorporada   

  La redacció d'articles  científics       

  Estratègies per a la  inserció laboral. Anàlisi curricular i 
processos de selecció.  

   
 

  La transferència dels  resultats d'investigació.        

  Activitats especifiques (2):  Realitzada  Incorporada   

  Seminaris magistrals       

  Seminaris de grups  d'investigació.        

  Jornades doctorals       

Programa de Doctorat en Dret, Ciència Polìtica i Criminologia 

DADES DEL/DE LA DOCTORANDO/A 

DADES DEL PROJECTE DOCTORAL 



 

  Activitat específica optativa   

  Estades de mobilitat  (3): 

  Breu resum de les  estades d'investigació  realitzades fora de la  Universitat de València  : 

  Lloc de la  estada  Dates  Persona Responsable  Finançament de 
la   estada 

 

       

       

       

       

 
3. Resum sobre assistència o participació en altres activitats formatives d'investigació  (congressos, tallers, 
etc.) realitzades durant el curs 2019/2020: 

4. Publicació d'articles  derivats del procés d'elaboració  de la  tesi doctoral: 

5.‐ Esment Internacional; si escau : 

Estada realitzada endurante   el període dehasta  ; sota la supervisió del doctor o 

6.‐ Pla de treball  per al  curs següent: 

7.‐ Freqüència de seguiment  del pla d'investigació  amb el/la director/a, tutor/a, si escau. 

8.‐ Altres activitats o circumstàncies que es desitgen  fer constar, si escau. 

, adede     EL/LA 

DOCTORAND/A 

 
 
 
 

Signat: 

 

(1) Aquest apartat haurà de ser completat pel doctorand o doctoranda. 
 

(2) Planificació temporal: vària per els/les estudiants/tas a temps complet   o a temps parcial  . 
Consultar la guia del programa de doctorat . 

 

(3) Planificació temporal: Al llarg de    els estudis, tant per als  estudiants a temps complet   com 
per  als    estudiants  a  temps  parcial    .  En  tots  dos  casos  té  caràcter  optatiu per  a  els/les  
doctorands/doctorandes. 



1

 

 

 

 

INFORME ANUAL SOBRE EL PLA DE RECERCA DEL DOCTORAND/DA  

 (R.D. 99/2011) 
Curs 2019/2020 

 

 
 
 
 
  DADES DEL/DE LA  DOCTORAND/A   

 

Cognoms………………………………………………………………………………………………………..……………………

Nom………………………………………………….. D.N.I. …………………………..…………….…… 

Telèfon…………………………………… correu electrònic………………………………………………… 
 
 

DADES DEL PLA DE RECERCA    
 

Línia d'Investigació ………………………………………………………………………………………………. 

Títol del pla: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Directors (as) / Codirectors (as): 

1.- Cognoms i Nom.........................................................................N.I.F: .................... 

Departament/Institut: ............................................ Centre: ......................................... 

2.- Cognoms i Nom.........................................................................N.I.F: .................... 

Departament/Institut: ............................................ Centre: ......................................... 

3.- Cognoms i Nom.........................................................................N.I.F: .................... 

Departament/Institut:............................................ Centre: ......................................... 

 

Tutor o tutora 

1.- Cognoms i Nom.........................................................................N.I.F: .................... 

Departament/Institut:............................................ Centre: ......................................... 

Programa de Doctorat en Dret, Ciència Política i Criminologia 
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Com a director  (a) /codirector (a), tutor(a) de l'interessat/a emeten  el següent: 
 
 

  INFORME   

JUSTIFICACIÓ DE L'INFORME.  
 (L'informe ha de versar sobre tots els ítems inclosos per l'alumne en el 

seu document d'activitats – memòria anual) 
(En cas de ser  necessari poden afegir-se les fulles necessàries) 

 
1.‐ Desenvolupament de  la  tesi, descripció dels avanços realitzats, resultats obtinguts, dificultats  trobades 
durant el curs 2019/2020: Realitze  la valoració de cadascun dels apartats relacionats en  la memòria del curs pel 
doctorand/a (insuficient – apte – excel∙lent o no procedeix) 

CRITERIS 
VALORACIÓ 

(Assenyale la 
valoració) 

OBSERVACIONS 

1.a) L'índex derivat del Pla d'Investigació 
aprovat, és adequat i concreta una hipòtesi? 
S'està donant seguiment al seu 
desenvolupament? 

INSUFICIENT 

APTE 

EXCEL∙LENT 

NO PROCEDEIX 

 

1.b) Les possibles dificultats oposades en el 
desenvolupament de l'índex, han sigut resoltes 
en la deguda mesura o el doctorand està 
treballant en això? 

INSUFICIENT 

APTE 

EXCEL∙LENT 

NO PROCEDEIX 

 

1.c) Respecte dels avanços indicats pel 
doctorand en la seua memòria, es detalla quins 
han sigut aqueixos avanços?s'expliquen  els 
resultats parcials obtinguts? 

INSUFICIENT 

APTE 

EXCEL∙LENT 

NO PROCEDEIX 

 

1.d) En el cas que es necessiten introduir canvis 
en el pla de treball, s'indica en què consistiran 
els mateixos i es consideren  pertinents com a 
Director/a de la Tesi? 

 

INSUFICIENT 

APTE 

EXCEL∙LENT 

NO PROCEDEIX 

 

1.e) S'inclou una previsió de desenvolupament 
de l'índex per al pròxim curs? Es detalla el pla de 
treball per al pròxim curs? 

 

INSUFICIENT 

APTE 

EXCEL∙LENT 

NO PROCEDEIX 

 

OBSERVACIONS GENERALS (OPCIONAL) 
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El Dr./Dra. D/Sra.__________________________________ 

, el Dr./Dra. D/Sra. _________________________________ 

i Dr./Dra. D/Sra. ___________________________________ 
 

com Director/és (5) de la  Tesi Doctoral titulada 

“________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________” ,  

Realitzada per D/Dra.  _______________________________________________________________________

, 

en el marc del programa de doctorat  en Dret, Ciència Política i Criminologia 3123, després de valorar  l'informe
anual amb la memòria explicativa de desenvolupament  de la  tesi doctoral abans esmentada, qualifica l'activitat
realitzada pel  doctorand com (POSITIVA, NEGATIVA), autoritzant/denegant (6) la renovació de la
tutela acadèmica per al  curs 2020/2021 
 

 

 
 

INFORME 
 

□Favorable 

□Desfavorable 

 

Signat: Signat: Signat: 
 
 
 

 
 
 

A València, a ……  de … …………….………… de 2020 



sol·licitud de reconeixement doct 

COGNOMS / Apellidos: NOM / Nombre: DNI: 

TELÈFON / Teléfono: E-mail:

QUE ESTANT CURSANT ESTUDIS DE DOCTORAT, I D’ACORD AMB LES DISPOSICIONS GENERALS QUE REGULEN 
AQUESTOS ENSENYAMENTS, DEMANA L’ACCEPTACIÓ I INCORPORACIÓ EN EL DOCUMENT D’ACTIVITATS DE LES 
ACTIVITATS QUE S’ASSENYALEN EN AQUESTA SOL·LICITUD/ Que estando cursando estudios de doctorado, y de 
acuerdo con las disposiciones generales que regulan estas enseñanzas, solicita la aceptación e incorporación en el 
documento de actividades de las actividades que se indican en esta solicitud 

CODI DENOMINACIÓ PROGRAMA/ Denominación Programa 

P. DE DOCTORAT EN DRET, CIÈNCIA POLÍTICA I CRIMINOLOGIA

LÍNIA D'INVESTIGACIÓ: 

ACTIVITAT REALITZADA 
ACTIVDAD REALIZADA 

HORES 
HORAS 

ACTIVITAT A LA QUE SOL·LICITA EL RECONEIXEMENT 
ACTIVIDAD A  LA QUE SOLICITA EL RECONOCIMIENTO 

CODI 
CÓDIGO 

4.- DADES RELATIVES A LA SOL·LICITUD / Datos relativos a la solicitud 

3.- DOCTORAT EN QUÈ ESTÀ MATRICULAT / Doctorat en que está matriculado 

2.- EXPOSICIÓ / Exposición 

1.- DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / Datos de la persona solicitante 

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT D’ACTIVITATS EN PROGRAMA DE 
DOCTORAT / Solicitud de reconocimiento de actividades en programa 
de doctorado 

Ex
em

pl
ar

 p
er

 a
 la

 u
ni

ve
rs

ita
t 

/ 
Ej

em
pl

ar
 p
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a 
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sol·licitud de reconeixement doct 

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE L’ACTIVITAT REALITZADA / Documentación acreditativa de la actividad 
realizada. 

SOL·LICITE QUE ES RECONEGUEN LES ACTIVITATS DECLARADES A L’EFECTE QUE EM SIGUEN INCORPORADES EN EL 
DOCUMENT D’ACTIVITATS PERSONALITZAT / Solicito que se reconozcan las actividades declarades, al efecto de que me 
sean incorporades en el documento de actividades personalizado. 

, a , de de _ 

LA PERSONA INTERESSADA / La persona interesada 

SIGNATURA / Firma 

LES DADES PERSONALS FIGUREN EN EL FITXER GESTIÓ D’ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. ELS DRETS 
D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ AL TRACTAMENT PODRAN EXERCIR-SE DAVANT LA UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA (SERVEI DE POSTGRAU AV/ BLASCO IBÀÑEZ, 13, 46071 VALÈNCIA). LA INFORMACIÓ OBTINGUDA SERÀ 
PROCESSADA PER A LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA DELS ESTUDIS A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ART. 5 LLEI ORGÀNICA 
DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL) / Los datos personales figuran en el fichero gestión de estudiantes 
de la Universitat de València. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento podrán ejercerse 
ante la Universitat de València (Servicio de Postgrado Av/ Blasco Ibàñez, 13, 46071 Valencia). La información obtenida 
será procesada para la gestión administrativa de los estudios de la Universitat de València (art. 5 Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal) 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

6.- SOL·LICITUD / Solicitud 

5.- DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA / Documentación que se adjunta 

REGISTRE D’ENTRADA / Registro de entrada 

Ex
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juan
Texto escrito a máquina

juan
Texto escrito a máquina
Facultat de Dret, Comissió Acadèmica Doctorat Dret, Ciència Política i Criminologia



SOL·LICITUD DE PRÓRROGA D’ESTUDIS DE DOCTORAT 

1.- DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 

Cognoms Nom DNI 
Telèfon Correu electrònic @alumni.uv.es 

2.- EXPOSICIÓ 
Davant l’exhauriment pròxim del termini per a presentar la sol·licitud de dipòsit de tesi doctoral expose: 

2.- DIRECTOR/A – TUTOR/A 
Prof/a Dr/a 
Prof/a Dr/a 
Prof/a Dr/a 

3.-SOL·LICITE 
A la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat 3123 Dret, Ciència Jurídica i Criminologia  l’autorització 
de la pròrroga dels estudis pel termini: 

☐ Primera prórroga estudiants a temps complet (1 curs)

☐ Primera prórroga estudiants a temps parcial (2 cursos)

☐ Segona prórroga (excepcional) estudiants a temps complet o parcial (1 curs)

_______________, a _____ de _____________ de _______ 

Signat: El doctorand 

Vist-i-Plau del Tutor/a i del Director/a/s/es 

R
EG

ISTR
E D

'EN
TR

A
D

A

A/A: Sr. Coordinador de la Comissió Acadèmica  
Empleneu només les àrees en blanc.. Aqu
Facultat de Dret, acompanyat de la docum
doctorado.derecho@uv.es (des d’el correu

Director/a
est formulari s’ha d’emplenar, signar i p
entació acreditativa d’allò exposat, o bé 
 usuari@alumni.uv.es) 

Director/a
resentar a la Secretaría de la 
remitir-lo per correu electrònic a 

Tutor/a
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