
 
 
 
 
RESOLUCIÓ DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, DE 7 DE 
SETEMBRE DE 2020, SOBRE EL PROCEDIMENT DE DIPÒSIT I DEFENSA DE TESIS 
DOCTORALS  
 
A conseqüència de la situació de salut pública generada per la Covid-19, i la normativa 
estatal i autonòmica que ens resulta d'aplicació, el Rectorat de la Universitat de València 
ha emès en els últims mesos diferents resolucions per a regular, de manera excepcional 
i temporal, el procediment de dipòsit i defensa de Tesis Doctorals.  
 
En l'actualitat, donada la situació existent derivada de la Covid-19, i després de les últimes 
instruccions del Ministeri d'Universitats i del Ministeri de Sanitat, es considera necessari 
emetre aquesta resolució en el sentit següent: 
 
1. El dipòsit i exposició pública de les Tesis Doctorals es continuarà realitzant en els 

Centres, d'acord amb el procediment habitual establert en el Reglament de dipòsit, 
avaluació i defensa de la Tesi Doctoral aprovat pel Consell de Govern de la Universitat 
de València (ACGUV de 29 de novembre de 2011, i les seues modificacions).  
 

2. La defensa de les Tesis Doctorals es podrà realitzar seguint una de les dues modalitats 
següents: 
 
a. Presencial, amb assistència del doctorand/a i tribunal, segons la normativa de la 

Universitat de València. En aquest cas, sempre es compliran estrictament les 
disposicions de prevenció i protecció vigents en cada moment i establertes pels 
Ministeris d'Universitats i de Sanitat, així com de la Generalitat Valenciana, en 
relació amb la Covid-19.  
 

b. No presencial, de forma totalment telemàtica per videoconferència. Per a aquests 
casos el doctorand/a haurà de remetre a l'Escola de Doctorat una sol·licitud 
justificant, de forma raonada, el motiu d'aquesta petició, que haurà d'estar avalada 
pel director/a, així com per la comissió acadèmica del programa de doctorat 
corresponent. La Junta Permanent de l'Escola de Doctorat valorarà aquesta 
sol·licitud i, si dóna autorització per a aquest procediment, el director emetrà 
resolució amb l'autorització i el procediment a seguir per a aquesta defensa. 

 
3. A partir de l'endemà d'aquesta resolució, queda derogada la resolució del rectorat de 

24 de juliol 2020, així com els procediments i instruccions que es deriven de la mateixa. 
 
 
 
 
 
 
 
Mª Vicenta Mestre Escrivá 
Rectora 
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