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PROCEDIMENT DE L'ESCOLA DE DOCTORAT PER A LA LECTURA I 
DEFENSA DE TESIS DOCTORALS, MITJANÇANT PROCEDIMENT 
TELEMÀTIC, QUE DESENVOLUPA LA RESOLUCIÓ DE LA RECTORA DE 
LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, DE 8 D'ABRIL DE 2020, SOBRE 
MESURES EXTRAORDINÀRIES RELATIVES ALS ESTUDIS DE DOCTORAT 
DAVANT LA SITUACIÓ EXCEPCIONAL PROVOCADA PER LA INFECCIÓ 
COVID-191 

En la consulta que es va realitzar, a la Junta Permanent, en data de 4 de Maig de 2020, 
tots els vots emesos pels seus membres van ser favorables al fet que la defensa de les 
tesis, que se sol·licitaren justificant el caràcter excepcional de la seua lectura, es 
pogueren realitzar al més prompte possible, foren valorades per la subcomissió de la 
branca de coneixement corresponent i posteriorment en Junta Permanent ordinària 
ratificar, si escau, els acords de cada subcomissió. 

D'aquesta manera el procés i els tràmits en temps podran ser reduïts substancialment, 
per a aquells doctorands/as que requerisquen llegir i defensar les seues tesis per 
videoconferència. 

El procediment serà el següent:	

1.	Els doctorands que desitgen acollir-se a aquesta situació extraordinària de lectura, 
hauran d'haver seguit tots els passos habituals en el procediment de depòsit de tesi a la 
Universitat de València (Reglament sobre depòsit, avaluació i defensa de la tesi 
doctoral). És a dir, nomenament dels avaluadors, avaluació favorable d'aquests, informe 
favorable de la CAPD	corresponent, passant de la fase 30 a la 45*, autoritzant el depòsit 
definitiu i l'exposició pública d'aquesta, que el/la doctorand/a sol·licitarà a l'Escola de 
Doctorat mitjançant correu electrònic dirigit a (tesis.doctorat@uv.es). Des de l'Escola 
de Doctorat es remetrà al doctorand/al rebut amb les taxes corresponents i es durà a 
terme l'exposició pública en el Tauler d'anuncis de la Universitat. 

2.	 	Una vegada transcorregut el termini de depòsit, l'Escola de Doctorat conforme al 
vigent Reglament sobre depòsit, avaluació i defensa de la tesi doctoral, a través de la 
subcomissió corresponent de la Junta Permanent ho valorarà i en cas favorable passarà 
la tesi de la fase 45 a la 50* procedint a nomenar el tribunal. 

3.	Una vegada nomenat el tribunal, si el/la doctorand/a precisa i justifica que la tesi siga 
defensada mitjançant procediment extraordinari, enviarà un correu electrònic 
justificatiu, avalat pel director/a de tesi, a l'Escola de Doctorat (ed.direccio@uv.es), 
motivant raonadament les circumstàncies excepcionals degudament justificades, que 
acrediten perjudici greu en els drets i interessos de l'interessat de no procedir a la 
defensa de la tesi. 
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4.	Una vegada l'Escola de Doctorat reba la sol·licitud, es remetran aquests documents 
justificatius directament als membres de la subcomissió de l'àrea corresponent, perquè 
siguen valorats en el termini màxim de 7 dies, emetent cada membre un informe 
individual, que haurà de ser remés a l'Escola de Doctorat (ed.direccio@uv.es) amb la 
seua decisió.	 

5.	 Si la proposta és favorable “per majoria” dels membres de la subcomissió, es 
comunicarà a l'adreça tesis.doctorat@uv.es i serà emesa resolució favorable pel 
Director de l'Escola de Doctorat per a la lectura i defensa de la tesi, que serà 
comunicada als interessats descrivint el procediment a seguir per a la defensa telemàtica 
de la tesi. 

6.	Una vegada signada pel Director de l'Escola, l'Escola comunicarà als interessats i els 
descriurà el procediment a seguir per a la defensa totalment telemàtica de la tesi. 

	

València,	9	de	Maig	2020	

	

	

Signat:	Prof.	José	V.	Bagán	Sebastián	
Director	de	l’Escola	de	Doctorat	de	la	UV	
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