
 
 

 

 
 

PROCEDIMENT PER A LA DEFENSA D’UNA TESI DOCTORAL PER VIDEOCONFERÈNCIA  
 

(Acord de la Junta Permanent de 23 de febrer de 2021)  
 

D’acord amb la resolució del Rectorat de la Universitat de València, de 7 de setembre de 2020, per la qual 
s’estableix el procediment de depòsit i defensa de tesis doctorals, hi ha la possibilitat que les tesis doctorals 
es puguen defensar telemàticament per videoconferència https://go.uv.es/n1jvjus. 

El procediment s’iniciarà després que l’Escola de Doctorat autoritze la lectura i defensa de la tesi doctoral. 

El doctorand o la doctoranda ha de remetre a l’Escola de Doctorat –a través de l’adreça electrònica 
ed.direccio@uv.es– la sol·licitud de lectura de tesi per videoconferència, justificant raonadament el motiu 
d’aquesta petició. La sol·licitud ha d’estar avalada pel director o la directora de la tesi i la comissió acadèmica 
del programa de doctorat corresponent. 

 
La Junta Permanent de l’Escola de Doctorat aprovarà, si escau, la sol·licitud. El director de l’Escola de 
Doctorat emetrà una resolució amb l’autorització i el procediment a seguir per a la defensa, la qual trametrà 
al doctorand o la doctoranda, amb una còpia als directors o directores de la tesi, al coordinador o la 
coordinadora del programa de doctorat i als membres titulars del tribunal de la tesi. Així mateix, haurà 
d’adjuntar un model d’acta específic, ja que es tracta d’una videoconferència. 

 
Una vegada rebuda l’autorització de l’Escola de Doctorat, cal seguir les instruccions següents: 

Per a la defensa telemàtica s’haurà d’utilitzar una eina per a videoconferències (Zoom, Blackboard 
Collaborate o altres d’ús habitual en la comunitat universitària), que puga proporcionar un enllaç perquè 
tinga accés a la videoconferència qualsevol persona interessada, a més del doctorand o la doctoranda, els 
membres del tribunal i els directors o directores. 

 
El secretari o la secretària del tribunal haurà d’enviar a la secretaria de la facultat corresponent (amb 
almenys 7 dies naturals d’antelació a la data de la defensa) l’adreça URL, que es farà pública en el tauler 
oficial d’anuncis de la Universitat de València, i la informació relativa a l’acte de defensa de la tesi, on 
s’indicarà l’enllaç per a accedir a l’acte públic de la defensa en línia. La connexió en línia haurà de tenir 
caràcter públic i no necessitar cap contrasenya.
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Desenvolupament de l’acte de defensa de la tesi per videoconferència 
 
 

 - El president o la presidenta del tribunal de la tesi actuarà com a amfitrió o amfitriona de la 
videoconferència i citarà els membres del tribunal, el director o la directora de la tesi i el doctorand o la 
doctoranda almenys 15 minuts abans de l’hora de començament establida, a fi d’assegurar la correcta 
connexió de tots els participants. El secretari o la secretària haurà de verificar la identitat de la persona que 
durà a terme la defensa de la tesi. 

L’acte de defensa de la tesi consta de dues parts, que es realitzaran en sessions telemàtiques 
independents. 

 - Primera part. Consisteix en la defensa de la tesi. En aquesta sessió hauran d’estar presents 
tots els membres del tribunal i el doctorand o la doctoranda. També hi podran assistir el director o la 
directora de la tesi, i qualsevol persona que vulga accedir-hi a través de l’enllaç publicat en el tauler 
d’anuncis de la UV. 

 - Segona part. Finalitzada la defensa i la discussió de la tesi, es qualificarà en una sessió 
diferent, a la qual només podran accedir els membres del tribunal. El secretari o la secretària en facilitarà 
l’enllaç al tribunal. 

 - Finalitzada la deliberació, es retornarà a la sessió virtual inicial de la defensa, en la qual el 
president o la presidenta emetrà públicament la qualificació obtinguda. L’acta serà emplenada pel secretari 
o la secretària, que l’haurà de trametre en format PDF als membres del tribunal, els quals la signaran 
digitalment, així com els informes de valoració de la defensa. En cas que les signatures no puguen ser 
íntegrament digitals, quan l’acte de defensa finalitze, es comunicarà la qualificació verbalment al doctorand 
o a la doctoranda, i el secretari emplenarà l’acta, però no se signarà, sinó que es trametrà per correu 
electrònic a l’adreça ed.direccio@uv.es i, mitjançant l’aplicació de la Universitat (via signatura), s’enviarà als 
membres del tribunal un enllaç perquè puguen signar l’acta.  

 - El secretari o la secretària del tribunal haurà de trametre tota la documentació a la secretaria 
del centre corresponent en format PDF, a través de l’adreça de correu electrònic que cada centre establisca 
a aquest efecte.  

 

 - La secretaria del centre, una vegada verificada, haurà d’enviar la documentació de la defensa 
de la tesi a l’Escola de Doctorat (certificats.doctorat@uv.es) i, en cas que la qualificació global obtinguda siga 
“excel·lent”, l’Escola de Doctorat remetrà un correu electrònic a cadascun dels membres del tribunal, en què 
s’adjuntarà un enllaç per a votar anònimament sobre la proposta de concessió de la menció cum laude i la 
consideració de la tesi doctoral com a mereixedora de premi extraordinari de doctorat.  
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