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RESOLUCIÓ DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA SOBRE MESURES 
EXTRAORDINÀRIES RELATIVES ALS ESTUDIS DE DOCTORAT DAVANT LA SITUACIÓ 
EXCEPCIONAL PROVOCADA PER LA INFECCIÓ COVID-19 
 
L'actual estat d'alarma provocat pel COVID-19 està comportant tota una sèrie de 
conseqüències en la nostra vida diària i també en el nostre treball.  
 
Les diferents mesures que s'han adoptat –el tancament dels centres docents, la interrupció 
dels terminis administratius o la planificació de la docència online i el treball no presencial- 
dibuixen un nou escenari en el qual és necessari reorganitzar molts dels procediments 
relacionats amb la gestió dels programes de doctorat.  
 
En conseqüència, l'Escola de Doctorat de la Universitat de València va publicar un seguit 
d'indicacions i previsions normatives el passat 28 de març de 2020, que recollien el 
funcionament de diferents tràmits i procediments via telemàtica mentre es mantinga la 
situació actual, complementant les mesures que ja havien sigut disposades en el comunicat 
de l'Escola de Doctorat de 17 de març de 2020.  Posteriorment, el Comitè Executiu de Crue-
Secretaries Generals ha elaborat el “Informe sobre la tramitació de presentació i defensa 
de tesis doctorals durant la vigència del Reial decret 463/2020”, que ha sigut remès el 3 
d'Abril 2020 per la Secretaria General Crue Universitats Espanyoles a les Universitats, que 
substancialment arreplega les mateixes orientacions, però que fa aconsellable introduir 
alguna matisació addicional a les normes provisionals ja establides per l'Escola de Doctorat 
i donar-les suport jurídic per mitjà d'una Resolució del Rectorat de la Universitat.  
 
A la vista de tot això, la Rectora resol que l'Escola de Doctorat mantindrà el funcionament 
dels tràmits acadèmics que es puguen desenvolupar de manera telemàtica, mantenint els 
terminis generals per a no perjudicar el funcionament dels estudis de doctorat, sense 
detriment que els terminis establerts per als procediments administratius (sol·licituds, 
terminis màxims establerts pel RD 99/2011 pel qual es regulen els ensenyaments oficials 
de doctorat) se suspenguen. No obstant això, l'Escola de Doctorat és plenament conscient 
de la situació d'excepcionalitat actual, raó per la qual prendrà en consideració tots els 
supòsits en què no siga possible complir els terminis assenyalats, mostrant la flexibilitat 
necessària en els casos en què alguna CAPD així ho necessite i justifique.  
 
Termini de presentació dels informes anuals del pla d'investigació davant les CAPD i 
termini de lliurament de les corresponents actes d'avaluació dels plans d'investigació: els 
esmentats terminis es mantenen tal com estaven previstos. Concretament, el termini de 
presentació de les actes de segona convocatòria del curs 2018/2019 per als doctorands que 
no van superar la primera avaluació serà el 30 d'abril de 2020. Quant a les actes de primera 
convocatòria de l'actual curs 2019/2020, es lliuraran abans del 30 de juliol de 2020. 
 
 Termini de presentació davant la CAPD de diferent tipus de documentació (compromisos 
doctorals, reconeixements d'activitats): en principi es mantindran tal com estaven 
establerts per la corresponent CAPD. En cas que la CAPD vulga modificar-los, sempre atesos 
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els terminis generals establerts per l'Escola de Doctorat, podrà fer-ho comunicant-ho als 
doctorands del programa.  
 
Tramitació de les diferents situacions administratives dels doctorands i doctorandes 
(baixes per malaltia, pròrrogues, activació d'expedient una vegada finalitzada una 
situació especial, etc.): es podrà continuar realitzant amb normalitat de manera 
telemàtica.  
 
Data límit per al depòsit de la tesi: d'acord amb la disposició addicional tercera del Reial 
decret 465/2020, durant l'estat d'alarma se suspenen els terminis per a la tramitació dels 
procediments, reprenent-se el seu còmput en el moment en què perda vigència aquest 
Reial decret. Així doncs, no es tindran en compte les dates límit per al depòsit compreses 
en aquest període, i en el moment en què es restablisca la situació es procedirà a recalcular 
la data límit per als doctorands afectats.  
 
Depòsit de la tesi: durant aquest període serà possible que els doctorands i doctorandes 
realitzen la sol·licitud de depòsit de la tesi a través del procediment electrònic d'ENTREU. 
Igualment, les CAPD tindran la possibilitat, si així ho consideren, d'autoritzar el depòsit 
provisional per tal que, a continuació, es puga remetre la tesi als avaluadors. Una vegada 
obtinguts els informes favorables dels avaluadors, les CAPD podran admetre i autoritzar el 
depòsit definitiu i l'exposició pública corresponent prèvia a la lectura i defensa de la tesi.  
S'establirà el depòsit i exposició pública de les tesis doctorals a través de les aplicacions 
telemàtiques i segons indique cada centre de la Universitat on s'establisca el registre i 
exposició pública, respectant el següent: 

a. Establiment d'un termini de sol·licitud de consulta de la tesi a través de correu electrònic. 
b. Fixació i comunicació de data i hora per a l'obertura d'una sessió virtual amb l'aplicació 

telemàtica, en la qual actuarà com a moderador un funcionari de la universitat i s'atorgarà 
privilegi de presentador al consultant. Amb això se li permet consultar tot el document 
sense que puga disposar d'ell. 

b. Una vegada finalitzada la consulta, el consultant abandonarà la sala virtual abans que el 
moderador, el qual procedirà a eliminar la sessió oberta. 

 
Defensa de la tesi: l'Escola de Doctorat recomana l'ajornament de l'acte de defensa de la 
tesi doctoral, de manera que aquest acte tinga lloc quan haja finalitzat la situació 
d'excepcionalitat. Els terminis establerts per a la defensa de la tesi queden suspesos durant 
aquest període, de manera que cap doctorand/a resultarà perjudicat per l'esmentat 
ajornament.  
 
La defensa de tesis doctorals durant el període de vigència de l'estat d'alarma sols 
s'autoritzarà en circumstàncies excepcionals degudament justificades, que acrediten un 
perjudici greu en els drets i interès de l'interessat en el procediment. En aquest cas, l'acte 
de defensa de la tesi es realitzarà de manera totalment telemàtica, a través de 
videoconferència, sense presència de cap membre del tribunal ni del doctorand/a. Aquesta 
situació s'ha establert després de l'aprovació per unanimitat, telemàticament, de tots els 
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membres de la junta permanent de l'Escola de Doctorat, en reunió que ha tingut lloc el dia 
27 de Març de 2020.  
 
L'autorització per a la defensa de la tesi a través de videoconferència haurà de sol·licitar-se 
al Director de l'Escola de Doctorat a través de l'adreça electrònica tesis.doctorat@uv.es, 
indicant l'aplicació informàtica que es pretén utilitzar per a l'acte telemàtic.  
 
En tot cas, s'haurà d'utilitzar una eina per a videoconferències (Zoom, Blackboard 
Collaborate) d'ús habitual entre la comunitat universitària i que done la possibilitat de 
proporcionar un link per a l'accés a la videoconferència de qualsevol persona interessada. 
Aquest enllaç del Servei d'Informàtica ofereix informació sobre diferents plataformes.  
 
Una vegada rebuda l'autorització de l'Escola de Doctorat per a la defensa a través de 
videoconferència, tots els membres del tribunal, el/la director/a o els/les codirectors/es i 
el doctorand/a hauran de remetre a l'adreça electrònica tesis.doctorat@uv.es un missatge 
de correu en el qual manifestaran que disposen dels mitjans tecnològics necessaris per a 
realitzar la videoconferència i que comprenen el seu funcionament.  
 
A més, el secretari o secretària del tribunal enviarà a tesis.doctorat@uv.es l'adreça url de 
la connexió online, que haurà de tenir caràcter públic i no precisar de contrasenya.  
 
L'Escola de Doctorat publicarà en el tauler d'anuncis de la Universitat de València la 
informació relativa a l'acte de defensa de la tesi, on s'indicarà l'enllaç per a accedir a l'acte 
públic de defensa on-line. D'aquesta manera, qualsevol persona amb el grau de doctor/a 
podrà accedir a aquest.  
 
Desenvolupament de l'acte de defensa de la tesi a través de videoconferència: el/la 
secretari/ària del tribunal actuarà com a amfitrió de la videoconferència i citarà als 
membres del tribunal, director/a de tesi i doctorand /a almenys 15 minuts abans de l'hora 
de començament establida, per a assegurar la correcta connexió de tots els participants. 
Així mateix, el secretari/ària comprovarà la identitat de la persona que realitzarà la defensa 
de la tesi, sol·licitant la mostra del DNI a cada persona que participe.  
 
L'acte de defensa de la tesi constarà de dues parts, que es realitzaran en sessions 
telemàtiques independents.  
 
La primera part consisteix en la defensa de la tesi pròpiament dita. En aquesta sessió han 
d'estar presents tots els membres del tribunal, el/la director/a de la tesi i el/la doctorand/a, 
així com qualsevol persona que vulga accedir a través de l'enllaç publicat en el tauler 
d'anuncis.  
 
Una vegada finalitzada la defensa i la discussió de la tesi, es procedirà a realitzar la 
qualificació de la tesi en una segona sessió a la qual només accediran els membres del 
tribunal, d'acord amb el link i la contrasenya que facilite el/la secretari/ària.  

mailto:tesis.doctorat@uv.es
https://www.uv.es/uvweb/servicio-informatica/es/servicios/generales/salas-virtuales-videoconferencia-1285902066043.html
mailto:tesis.doctorat@uv.es
mailto:tesis.doctorat@uv.es
https://webges.uv.es/uvTaeWeb/
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Finalitzada la deliberació, es tornarà a la sessió virtual de la defensa, en la qual el president 
emetrà públicament la qualificació obtinguda. El/la secretari/ària elaborarà l'acta, que 
haurà de ser signada telemàticament per tots els membres del tribunal; una vegada 
signada, la remetrà a l'adreça ed.direccio@uv.es de l'Escola de Doctorat.  
 
Una vegada l'Escola de Doctorat haja rebut l'acta de valoració, i en el cas que la qualificació 
global obtinguda siga “Excel·lent”, l'Escola de Doctorat remetrà per correu electrònic un 
missatge a cadascun dels membres del tribunal, en el qual s'adjuntarà un link que permetrà 
a cada membre accedir a un formulari per a votar de manera anònima sobre l'atorgament 
de la menció Cum laude, així com sobre si la tesi és mereixedora del premi Extraordinari de 
Doctorat.  
 
Tancament de l'expedient dels doctorands: el tancament de l'expedient dels doctorands 
que hagen realitzat recentment la defensa de la seua tesi no podrà realitzar-se durant la 
vigència d'aquest estat.  
 
Finalment, volem agrair-te sincerament la teua col·laboració per a ajudar al fet que la 
formació investigadora dels nostres doctorands i doctorandes puga continuar endavant 
malgrat aquestes circumstàncies tan excepcionals. Esperem poder tornar a veure'ns ben 
prompte.  
 
València, 8 d'abril de 2020  
 
 
 
 
Mª Vicenta Mestre Escrivà 
Rectora 
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