
 
 
 
 
RESOLUCIÓ DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, DE 22 DE JUNY 
DE 2020, PER LA QUAL S’INFORMA SOBRE LA DEFENSA DE TESIS DOCTORALS 
FINS EL 31 D’AGOST DE 2020 I A PARTIR DE L’1 DE SETEMBRE DE 2020 
 
 
Com a conseqüència de la situació d’emergència de salut pública generada per la Covid-
19, en data 8 d’abril de 2020 el Rectorat de la Universitat de València va emetre una 
resolució en la qual es recomanava que, durant el període d’alarma establert pel Govern 
d’Espanya, s’ajornaren els actes de defensa de les Tesis Doctorals. Així mateix, es va 
autoritzar que, davant circumstàncies excepcionals degudament justificades que 
acreditasen un perjudici greu en el drets de la persona interessada, es pogueren defensar 
Tesis Doctorals de manera totalment telemàtica. Així és com s’ha procedit, durant tot 
aquest termini, per part de l’Escola de Doctorat. 
 
En l’actualitat, després de la publicació de l’Acord de 19 de juny de 2020, del Consell, sobre 
mesures de prevenció front a la Covid-19 (DOGV de 20 de juny), es fa necessari modificar 
la Resolució anterior en el sentit següent: 
 
U.- Fins el 31 d’agost de 2020, inclòs, el doctorand/da que haja obtingut l’informe favorable 
per a realitzar el depòsit definitiu de la seua Tesi per part de la Comissió Acadèmica del 
seu programa de Doctorat (CAPD), podrà sol·licitar a l’Escola de Doctorat que l’acte de 
defensa de la mateixa es realitze de forma totalment telemàtica, com s’ha realitzat durant 
tot el període d’alarma, però ja sense necessitat de justificar la situació de circumstància 
excepcional que es va establir durant aquest període.  
 
La Junta Permanent de l’Escola de Doctorat valorarà i, si escau, autoritzarà la defensa de 
la Tesi. Per a sol·licitar la defensa per part del doctorand/da, només es precisarà, per tant, 
l’informe favorable de la CAPD corresponent per al depòsit de la Tesi, i la sol·licitud per 
escrit a l’Escola de Doctorat, avalada pels directors/res de la mateixa. 
 
Dos.- A partir de l’1 de setembre de 2020, sempre que les condicions sanitàries ho 
permetan, es reprendran els actes de defensa presencials de les Tesis Doctorals, 
respectant les mesures de prevenció arreplegades en l’Annex I de l’Acord del Consell. 

 

València, 22 de juny de 2020 

 

 
 
 

Mª Vicenta Mestre Escrivá 
Rectora 
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