COMUNICAT DE L’ESCOLA DE DOCTORAT DE LA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
http://www.uv.es/escola-doctorat

L'Escola de Doctorat de la Universitat de València, davant la situació d’emergència
existent pel COVID-19, informa del funcionament de diversos aspectes referents als
estudis de doctorat durant la vigència d’aquestes circumstàncies excepcionals.
Atenció al públic:
L’atenció al públic es realitzarà exclusivament a través del correu electrònic.
En el directori de l’Escola de Doctorat es pot consultar el llistat de correus electrònics
que cal fer servir, depenent de la temàtica de la consulta.

Activitats específiques de doctorat:
Seguint les instruccions de la Rectora del 13 de març de 2020, per les quals se suspenen
totes les activitats de caràcter educatiu i formatiu presencials en la Universitat de
València, l’Escola de Doctorat anul·la, en conseqüència, totes les activitats específiques,
així com de formació pròpia, complementària i d'extensió universitària presencials que
estigueren programades en qualsevol dels diferents programes de doctorat de la nostra
Universitat.
Activitats transversals dels doctorands:
Com a activitats no presencials que són, donat que totes s’imparteixen online, es
mantenen aquestes activitats transversals de doctorat, amb les seues programacions
previstes i establertes prèviament.
Activitat investigadora dels doctorands i doctorandes:
En el cas d'investigadors en formació (doctorands) que desenvolupen la seua activitat
investigadora en les diferents estructures d'investigació de la universitat, serà el director
o directora de l'estructura qui establisca les actuacions davant aquesta emergència,
mentre no es comuniquen altres instruccions per part de la Rectora.

Depòsit i defensa de la tesi doctoral:
Pel que fa al depòsit i defensa de les tesis doctorals, s’estarà a allò establert en la Resolució,
de 8 d’abril, del Rectorat de la Universitat de València sobre mesures extraordinàries
relatives als estudis de doctorat davant la situació excepcional provocada pel COVID-19.
En aquesta resolució es regula també el procediment per a l’avaluació anual dels plans de
recerca dels doctorands i doctorandes, així com la tramitació de les diferents situacions
administratives.
Estades d'investigació dintre dels estudis de doctorat:
Les estades d'investigació de doctorands de la UV en altres centres d'investigació s'ajornen
fins que la situació provocada pel COVID-19 ho permeta. De la mateixa manera, s'ajornen
les estades d'investigació de doctorands d'altres centres en la UV.
Se seguiran les instruccions generals assenyalades en el Pla de continuïtat docent,
investigador i de gestió de la UV (https://www.uv.es/).
Aspectes relacionats amb la internacionalització dels estudis de doctorat:
Les accions d'internacionalització de doctorat previstes s'ajornen fins que la situació
provocada pel COVID-19 ho permeta.
Altres actes, conferències, seminaris i altres esdeveniments presencials amb assistència
de públic:
Queden també ajornats altres esdeveniments relacionats amb el doctorat que impliquen
mobilitat o concentració de persones.
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