Programa de Doctorado en Medicina

PROGRAMA DE DOCTORAT 3139 EN MEDICINA
INFORMACIÓ DIPÒSIT TESI DOCTORAL
Normativa aplicable: Reglament sobre dipòsit, avaluació i defensa de la tesi doctoral de la
Universitat de València
Article 1. Dipòsit de la tesi doctoral: Finalitzada l'elaboració de la tesi doctoral, i després de
l'informe favorable del director o directora i del tutor o tutora de tesi (si hi haguera), el doctorand
o doctoranda haurà de sol·licitar a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat l'autorització
per a dipositar-la en un termini no superior a tres cursos acadèmics, a explicar des de l'admissió
al programa de doctorat si la tesi és a temps complet, o de cinc anys si la tesi és a temps parcial.
1. REQUISITS PREVIS A LA SOL·LICITUD
•

Estar matriculat en el Programa de Doctorat

•

Tenir totes les activitats reconegudes o realitzades

•

Pla d’Investigació aprovat

•

Avaluacions anuals positives

2. INICI DEL TRÀMITE DE DIPÒSIT ELECTRÒNIC
Enllaç a la guia d'estudiants per a realitzar la sol·licitud d'autorització de depòsit de tesi doctoral:
http://www.uv.es/escoladoct/GUIAS/Guiadepositotesisestudiantes_v1.0
Accés al formulari electrònic de dipòsit de tesi : està disponible a la Seu Electrònica ENTREU,
apartat “Estudiants”, subapartat «Dipòsit de Tesi Doctoral ». . L’accés demana identificació
mitjançant l’opció “Usuari genèric d’Universitat (personal universitari i alumnat)”, utilitzant
l’usuari i contrasenya corresponent al seu correu electrònic usuari@alumni.uv.es
Documentació a adjuntar:
1. Exemplar de la tesi doctoral en format PDF
2. Informe favorable del director/a/s de la tesis doctoral, ratificada por el tutor/a, en su caso (signat i
escanejat).
3. Proposta de 6 experts amb suggeriment de tribunal titular i suplent per part del director/a
de la tesi, degudament signada, en què s’ha de concretar l’experiència investigadora dels

membres proposats
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En el següent enllaç pot consultar els requisits exigits per a poder ser membre d’un tribunal
de tesi a la Universitat de València: Informació requisits membres experts
En el tribunal titular ha d’haver-hi una majoria de membres externs a la Universitat de
València, complir la normativa d’igualtat, i no pot haver-hi dos membres de la mateixa
institució.
4. Resumen de la Tesis
5. Currículum vitae del doctorand/a
6. Els documents complementaris que estableix el Reglament de Depòsit (consultar) en el cas de tesi
presentada com: compendi de publicacions, cotutela, menció internacional, redactada en llengües
diferents de les oficials de la UV o sotmeses a processos de protecció i/o transferència de tecnologia
i coneixements.

3. APROBACIÓ DEL DIPÒSIT DEFINITIU DE LA TESI DOCTORAL
Una vegada que el doctorand rep la notificació d’autorització del dipòsit al seu correu electrònic,
ha d’anar a la secretaria a efectuar el seu dipòsit de tesi, aportant
.- Un exemplar de la tesi impresa.
.- Abonar la taxa de dipòsit de tesi doctoral.
4. ESTRUCTURA I FORMAT DE LA TESI DOCTORAL
El Reglament de dipòsit en el art. 1.4 senyala que que esta haurà d’ajustar-se a la següent estructura:
- Introducció
- Metodologia
- Resultats
- Conclusions finals.
- Referències bibliogràfiques, adaptades en tot cas al camp científic de la tesi doctoral.

Així mateix, haurà de complir amb els altres requisits formals que puga establir-se per la
Universitat de València.
En la portada de la tesi ha de constar, com a mínim, la informació següent (art. 1.5 Reglament):
- Escut de la Universitat de València.
- Denominació dels estudis de doctorat cursats.
- Títol de la tesi.
- Nom i cognoms del doctorand o doctoranda.
- Nom i cognoms dels directors o directores de tesi.
2
Facultat de Medicina i Odontologia, Av.Blasco.Ibañez nº 15, 46010-Valencia , Tel. 963864100 - Fax: 963864173
doctorado.medicina@uv.es
www.uv.es/doctoratmedicina

Programa de Doctorado en Medicina

- Mes i any de la sol·licitud de dipòsit.
5. RECOMANACIONS FORMAT DE LA TESIS DOCTORAL
FORMATO DE LA TESIS DOCTORAL
FORMAT El format de la Tesi serà 17 cm. ample x 24 cm. alt..
PORTADA
A més dels quals estableix l'art. 1.5 del Reglament (descrits en la pàgina anterior)
•

Tesi Doctoral.

•

Nom i dos cognoms de l'Autor, amb especificació de la seua titulació.

•

Nom del Departament/Centre on es va elaborar la Tesi, seguit del nom de l'Escola o
Facultat de la Universitat de València al qual està adscrit.

LLOM
•

Nom i cognoms de l’Autor

•

TESIS DOCTORAL

•

Any.

ENCUADERNACIÓ
•

Tipus llibre

ESTIL RECOMANAT
•

El text de la tesi serà amb un interlineat d’1,5 línies e impressió per les dues cares.

ESTRUCTURA FORMAL
PRIMERA PÀGINA
•

Figuraran els mateixos conceptes que s'indiquen en la portada.

•

Si el Director de la Tesi no pertany al Departament de la Universitat de València, es farà
constar el nom i dos cognoms del Tutor assignat pel Departament

SEGONA PÀGINA
•

Certificat o informe favorable d'autorització per a la tesi i la seua defensa dels directors/as
(signat).
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TERCERA PÀGINA
•

Estarà destinada, en el seu cas, als agraïments que l’autor desitge expressar.

ÍNDEX GENERAL
•

Sota l’epígraf ÍNDEX, es relacionaran els capítols, seccions i subseccions inclosos en la
Tesi.

LLISTA DE SÍMBOLS, ABREVIATURES I SIGLES.
•

En l’ordre que es considere convenient, si les haguera.

LLISTA DE TAULES I FIGURES.
•

En l’ordre que es considere convenient, si les haguera.

TEXT DE LA TESI
•

El text de la Tesi haurà de començar amb una introducció sobre el tema, en la qual es
presentarà concisament l'estat actual de la disciplina tractada per la Tesi i s'explicarà el
progrés que aquesta suposa sobre aquest estat de coneixement.

•

Al final del text s'inclouran les conclusions al fet que haja arribat el Doctorand, així com
possible suggeriments i futurs desenvolupaments del tema tractat, indicant
expressament quins són les parts totalment originals del treball.

BIBLIOGRAFIA

Després de l’últim capítol i abans dels apèndix, si els haguera, s'inclouran sota l'epígraf
BIBLIOGRAFIA les publicacions utilitzades en l'estudi i desenvolupament de la Tesi.
APÈNDIX DOCUMENTAL Si escau.
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