Programa de doctorado en Medicina

PROGRAMA DE DOCTORAT MEDICINA
RD 99/2011 CURS 2019/2020
1. PRESENTACIÓ
DOCTORAT
1.1.

DEL

PROGRAMA

DE

PRESENTACIÓ

El programa de doctorat en Medicina és un programa interdepartamental de la Facultat de Medicina i
Odontologia que inclou un conjunt d'activitats formatives i d'investigació organitzades.
L'objectiu general del programa de doctorat és proporcionar una formació en investigació biomèdica als/les
llicenciats/ades i graduats/ades en Ciències de la Salut a través del mètode científic i del procés sistemàtic
d'una investigació cada vegada més multidisciplinària, intersectorial i multipersonal. Per fer-ho, i amb la
finalitat d'optimitzar aquesta tasca, l'estudiant de doctorat s'ha d’integrar en les línies d'investigació i
recursos dels departaments de la Facultat de Medicina i dels hospitals universitaris que hi són adscrits, per
tal de promoure no solament el seu estudi o experiència sinó la seua futura inserció en un equip
d'investigació d'excel·lència.

1.2.

REQUISITS ADMISSIÓ

1.2.1. Perfils idonis d’accés (*)
1.

Estar en possessió del títol universitari oficial espanyol de graduat o graduada en Medicina, o
equivalent, amb nivell III del MECES (Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Ensenyament
Superior).

2.

Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol de graduat o graduada pertanyent a l'àrea de
Ciències de la Salut o Ciències, o equivalent, i de màster universitari en Investigació Biomèdica, o
equivalent.

1.2.2. Altres perfils d’accés (*)
3.

Estar en possessió del Diploma d'Estudis Avançats (DEA), obtingut d'acord amb el que disposa el RD
778/98, o haver aconseguit la Suficiència Investigadora segons el que regula el RD 185/85, que s’ha
d’haver obtingut en programes de doctorat afins a aquest.

4.

Els titulats i les titulades universitariès que, després d’haver obtingut plaça en formació en la
corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagen superat amb avaluació
positiva almenys dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les
especialitats en Ciències de la Salut.

5.

Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol de graduat o graduada pertanyent a l'àrea de
Ciències de la Salut o Ciències, o equivalent, i de màster universitari.

6.

Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol, o d'un altre país integrant de l'espai europeu
d'ensenyament superior, que habilite per a l'accés a màster d'acord amb el que estableix l'article 16
del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el
conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals almenys 60 han de ser de nivell de màster.

7.

Estar en possessió d'un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la duració de la qual, de
conformitat amb les normes de dret comunitari, siga d'almenys 300 crèdits ECTS.
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1.3.

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ

Per als perfils d'accés 5, 6 i 7, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d’avaluar si els estudis
realitzats són equivalents i afins als que s’indiquen com a perfil idoni d'accés. Si escau, la comissió
acadèmica pot requerir l'alumne que curse com a formació complementària el mòdul en Metodologia de la
Investigació Biomèdica del màster universitari en Investigació Biomèdica de la UV.

1.4.

RÈGIM DE DEDICACIÓ I DURADA DELS ESTUDIS

1.4.1. Temps complet
La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de tres anys, a temps complet.
La comissió responsable del programa pot autoritzar-ne la pròrroga per un any més, que excepcionalment
es pot ampliar per un altre any addicional.

1.4.2. Temps parcial
En aquest cas, aquests estudis poden tenir una durada màxima de cinc anys des de l'admissió.
En el cas d'estudis a temps parcial, la pròrroga es pot autoritzar per dos anys més, que així mateix,
excepcionalment, es poden ampliar per un altre any addicional.
A l'efecte del còmput del període anterior no s’ha de tenir en compte les baixes per malaltia, embaràs o
qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent.

1.4.3. Baixa temporal
El doctorand o la doctoranda pot sol·licitar la seua baixa temporal en el programa per un període màxim
d'un any, ampliable fins un any més.
Els terminis compten des de la data d'admissió en el programa fins a la sol·licitud d'autorització del
dipòsit de la tesi doctoral.

1.5.

ACTIVITATS FORMATIVES

El pla d'estudis del doctorat de Medicina inclou la realització d'un conjunt d'activitats formatives
transversals i específiques.

1.5.1. Transversals
El doctorand ha de cursar l'activitat transversal:
1.

La redacció d'articles científics, 15 hores.

També ha de cursar obligatòriament dues activitats transversals a triar entre les següents:
2.
3.
4.

Cites i impacte: avaluació de l'activitat investigadora en Ciències i Ciències de la Salut, 15 h.
Refworks 2.0 per a la gestió de bibliografia personal en Ciències i Ciències de la Salut, 15 h.
Avaluació de l'activitat investigadora i publicació científica en obert (en línia), 15 h.

Totes les activitats formatives transversals s'imparteixen al Servei de Formació Permanent i Innovació
Educativa de la Universitat de València (www.uv.es/sfpie).
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1.5.2. Específiques
El pla d'estudis també inclou la realització d'un conjunt d'activitats formatives específiques.
Com a activitats formatives específiques, els doctorands i les doctorandes han de cursar-ne les següents:
5. Jornada de formació en doctorat de la Facultat de Medicina, 15 h. Facultat de Medicina.
6. Assistència i participació a un congrés científic de l'especialitat.
7. Preparació d’un article per a la seua publicació en una revista científica.
També pot realitzar l'activitat específica optativa (en cas de realitzar-se, podrà sol·licitar a la comissió de
doctoral, la substitució per alguna de les activitats 1 a 7 segons la durada de l’estada realitzada):
8.

Estada a centres d'investigació.

La informació sobre les activitats formatives del programa es pot consultar en la seua pàgina web, en concret
en l’enllaç:
http://www.uv.es/uvweb/doctorat-medicina/ca/guia-estudiant/activitats-formatives-1285938298565.html

1.6.

INFORMACIÓ DEL PROGRAMA DE DOCTORAT

El programa de doctorat disposa d'una pàgina web pròpia en la qual es pot consultar tota la informació
necessària per realitzar els estudis del programa de doctorat en Medicina:.
www.uv.es/doctoratmedicina
També se’n pot trobar informació en la pàgina de la Facultat de Medicina i Odontologia:
http://www.uv.es/uvweb/medicina-odontologia/ca/estudis-postgrau/doctorats/programes-doctoratrd99/2011-1285849537336.html
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2. ESTUDIANTS DE NOU INGRÉS PREINSCRIPCIÓ
EN EL PROGRAMA DE DOCTORAT DE
MEDICINA 2019/2020
2.1.

PREINSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA DE DOCTORAT MEDICINA

El programa de doctorat 3139 Medicina ofereix un total de 200 places, distribuïdes en 180 en la modalitat a
temps parcial i 20 en la modalitat a temps complet.
La preinscripció és el procediment d'admissió mitjançant el qual s'ordenen les sol·licituds i s'adjudiquen les
places oferertes.

2.2.

CALENDARI DE PREINCRIPCIÓN I MATRÍCULA DE DOCTORAT. CURS
2019-2020

La Universitat de València obri la preinscripció als programes de Doctorat per al curs acadèmic 2019-2020
d'acord amb el calendari següent de l'Escola de Doctorat:

FASE ÚNICA
Preinscripció: Presentació sol·licituds d'admissió
Revisió sol·licituds Escola de Doctorat
Baremació sol·licituds CAPD
Publicació resultats d'admissió provisionals
Reclamacions baremació
Publicació resultats d'admissió definitius
Automatrícula dels estudiants de nou ingrés

2019-2020
Del 15 de maig al 25 de juliol de 2019
Del 26 de juliol al 27 de setembre de
2019 (agost inhàbil)
Del 30 de setembre al 14 d'octubre de
2019
22 d'octubre de 2019
23 i 24 d'octubre de 2019
30 d'octubre de 2019
Del 31 d'octubre al 6 de novembre de
2019

Per obtenir informació general sobre la preincripció i admissió en els programes de doctorat es pot contactar
amb l'Escola Doctoral mitjançant l’adreça electrònique: preincripcio.doctorat@uv.es
La preinscripció en el programa de doctorat s’ha de fer telemàticament en la seu electronica de la Universitat
de València. S’hi pot accedir des de l’enllaç:

entreu.uv.es
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2.3.

INSTRUCCIONS PER REALITZAR LA SOL·LICITUD ELECTRÒNICA

Cada persona interessada només podrà realitzar una única sol·licitud, podent triar fins a un màxim de tres
opcions entre els diferents programes de Doctorat .
A través dels següents enllaços pot consultar les instruccions sobre el procediments i com realitzar la
sol·licitud de preincripció al programa de doctorat.

Instruccions/Procediment
Sol.licitud electrònica
2.3.1. Forma de acceso a la sede electrónica.
Es pot accedir al formulari electrònic de sol·licitud d'admissió als programes de doctorat a través de la seu
electrònica de la Universitat de València "ENTREU", des de qualsevol ordinador amb accés a Internet,
mitjançant les opcions següents:


Estudiants de la UV, mitjançant el seu usuari i contrasenya de correu.



Estudiants de la UV sense identificació o estudiants d'altres universitats: els candidats que accedeixen
per primera volta a la seu electrònica ENTREU han de sol·licitar accés (usuari i contrasenya) a través
d'aquest formulari electrònic. Una volta reben l'usuari i la contrasenya podran accedir al formulari de
preinscripció a través de l'enllaç indicat en l'apartat anterior i seleccionant l'opció "Usuari de la seu".



“Amb certificat digital” (DNI electrònic o qualsevol altre certificat electrònic compatible amb la seu
electrònica).

En cas que siga la primera vegada que s'accedeix a la seu electrònica de la UV, la persona usuària ha
d'acceptar les condicions generals d'ús i la política de protecció de dades abans d’accedir-hi.

2.3.2. Incidències
En cas d’incidències informàtiques, heu de contactar amb el servei d'assistència tècnica, que es posarà en
contacte amb vosaltres al més aviat possible.
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2.3.3. Sol·licitud electrònica:
a) En la sol·licitud electrònica heu d'indicar:
•
•

•
•

•

Les dades personals i acadèmiques. Els estudiants i les estudiantes amb nacionalitat no espanyola
o sense residència a Espanya han de seleccionar en els camps “província de naixement”, “municipi
de naixement”, “província de residència” i “municipi de residència” l'opció “estranger”.
El programa de doctorat, línia d'investigació, tutor o tutora i director o directora (si heu
contactat prèviament amb algun tutor/a o director/a), per ordre de preferència fins un màxim
de tres. La preferència és determinant, ja que les places ofertes en els programes de doctorat
s'assignen respectant l'ordre indicat per l'estudiant/a en la seua sol·licitud. En els supòsits en què hi
haja major demanda que places oferertes, aquestes s'adjudicaran d'acord amb el resultat de la
baremació dels mèrits que realitzarà la comissió acadèmica del programa de doctorat.
La modalitat de dedicació (a temps complet o a temps parcial) en què desitgeu cursar el programa
de doctorat. En cas d'optar per cursar el programa de doctorat a temps parcial, heu d'adjuntar la
documentació justificativa corresponent.
En el supòsit de minusvalidesa, amb un grau igual o superior al 33% reconegut, la persona
interessada pot optar pel contingent de 5% reservat a discapacitats. En aquest supòsit, heu d'indicar
aquesta circumstància en el camp corresponent del formulari electrònic i annexar la documentació
justificativa corresponent.
L'abonament de la taxa d'estudi d'equivalència de titulació estrangera. Aquells estudiants i
estudiantes que accedisquen mitjançant un títol universitari estranger, no homologat, i expedit en
un sistema educatiu aliè a l’espai europeu d'ensenyament superior, han de fer el pagament electrònic
de la taxa de 155,22 euros a través del formulari electrònic de preinscripció. Aquest pagament és
indispensable per completar el procés de preinscripció.

b) Registre i comprovació:
•
•

Una vegada completada la sol·licitud, cal enviar telemàticament el formulari prement el botó
“enviar”, de la pestanya “finalitzar”.
Per comprovar que la vostra sol·licitud s'ha registrat correctament, premeu l'opció “obtenir
document”. Es genera una còpia en format PDF en la qual figura l'identificador de la sol·licitud,
la data i l’hora de presentació d'aquesta, el número de registre i l'empremta digital del document.

2.3.4. Notificacions i comunicacions durant el procés de preincripció
En la sol·licitud de preinscripció heu d'indicar un correu electrònic a l'efecte de notificacions. Realitzada la
sol·licitud electrònica, ja podeu consultar-lo. Com que qualsevol notificació que siga necessària s’enviarà
mitjançant aquesta adreça de correu, és important que l’adreça siga la que consulteu de manera habitual.

2.4.

DOCUMENTACIÓ QUE HEU D’APORTAR JUNTAMENT
SOL·LICITUD ELECTRÒNICA DE PREINSCRIPCIÓ

AMB

LA

2.4.1. Documents que són requisits generals d’accés als studios de doctorat
1. Fotocòpia del NIF (espanyols), NIE (residents a Espanya) o PASSAPORT (estrangers).
2. Apartat Títol universitari oficial (segons corresponga):
• Títol de grau i de màster (article 6.1 del Reial decret 99/2011).
• Títol de llicenciat o llicenciada (Acord de Consell Govern de24/06/2014).
• Certificat d'estar en possessió del Diploma d'Estudis Avançats, obtingut d'acord amb el que disposa
el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o d'haver aconseguit la suficiència investigadora regulada
en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.
• Acreditació d'avaluació positiva de dos cursos de formació sanitària especialitzada.
• Títol de doctor de regulacions anteriors (acreditació de títol de doctor o doctora segons regulació
anterior).
3. Apartat Certificat acadèmic oficial. Certificat corresponent als estudis realitzats en màster, en estudis
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de grau o en estudis de llicenciat/ada, segons corresponga. (Heu d'incloure la nota mitjana en base 10).
4. Apartat Credencial d'homologació: credencial que s’obté en el cas de tenir estudis estrangers
homologats (grau i màster). En el cas d'estudiants amb títol no homologat expedit per una institució
d'ensenyament superior aliena a l'EEES, cal el justificant del pagament dels drets corresponents a
l'obtenció de la resolució d'accés favorable de la Rectora de la Universitat de València. La tramitació de
la sol·licitud d'admissió no s'inicia fins que no hi haja constància del justificant del pagament.
5. Apartat Documentació específica del doctorat (vegeu l’apartat següent: Documentació
imprescindible: projecte de pla d'investigació, currículum amb fotocòpia de mèrits per a valoració, full
d'autobaremació).
6. Apartat Documentació justificativa de dedicació parcial: Cal indicar aquesta circumstància en la
sol·licitud de preinscripció i aportar la corresponent justificació del treball, obligacions familiars…
7. Apartat Carta motivació.
8. Altres documents.
AVÍS IMPORTANT: ESMENA DOCUMENTACIÓ PER A ALUMNES AMB ESTUDIS ALIENS A LA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
NOMÉS ELS ESTUDIANTS AMB TITULACIÓ ALIENA A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA han de
presentar els justificants originals (en paper) de la titulació d'accés abans del termini de matrícula. Si la
persona interessada resultara admesa en un programa de doctorat i no haguera presentat la documentació en
paper al Servei de Postgrau, l’admissió ho serà de manera “condicional” fins que s'esmene la falta de
presentació.
El fet de no esmenar la presentació de la documentació en paper abans de l’acabament dels terminis establerts
comporta la pèrdua de la plaça inicialment adjudicada, que s'oferirà en la crida de llista d'espera.
És per això que es recomana presentar la documentació en paper a continuació de la formalització de la
preinscripció, sense esperar que s'òbriga el termini d'esmena per a les sol·licituds que hagen estat admeses
condicionalment.

2.4.2. Documents específics requerits pel programa de doctorat 3139 Medicina
Juntament amb els documents que acrediten el compliment d'algun dels requisits generals d'admissió, cal
presentar els documents específics següents, segons que estableix el programa de doctorat 3139:

1. Projecte de pla d'investigació
Heu de presentar un projecte de pla d'investigació que ha d’incloure tots els apartats que s’assenyalen en el
model que podeu descarregar de l’enllaç:
Projecte de pla d'investigació (format doc.)
El projecte de pla s’ha d'aportar signat per l'estudiant sol·licitant i ha d’incloure una proposta de director/a o
directors/es de tesi i, si escau, de tutor/a, que ha de ser un doctor amb experiència investigadora acreditada.
La tesi doctoral pot ser codirigida amb altres doctors, fins un màxim de tres. També ha d’incloure una
proposta d'adscripció del projecte a una de les línies d'investigació del programa de doctorat.
El programa de doctorat disposa d'una llista de doctors i doctores amb experiència investigadora acreditada.
Podeu consultar aquesta llista en l’enllaç:
Llista directors de tesis
Tingueu en compte que:
1.

Si cap dels directors/es de tesi proposats té vinculació amb la Universitat de València (professor/a),
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és obligatori incloure en el projecte una proposta de tutor/a que SÍ QUE estiga vinculat/ada al
departament o secció departamental de la Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de
València associat al projecte/pla d'investigació.
2.

Si algun dels directors/es de tesi proposats és professor de la Facultat de Medicina i Odontologia o
de la Universitat de València, no cal proposar un tutor o tutora.

En el cas que es propose com a director o directora de tesi, i si és el cas tutor o tutora, algun doctor o doctora
que no conste en la llista de directors/es anterior, aquest/a ha de complir els requisites aprovats per la
Comissió de Doctorat. Podeu consultar aquests requisits en l’enllaç:
Requisits directors de tesis
Cal presentar una sol·licitud d'autorització a la comissió acadèmica perquè el doctor o doctora proposat puga
participar com a director de tesi en el projecte de pla d'investigació presentat. En aquest cas, heu d’aportar la
documentació següent:
•

Sol·licitud d'autorització de director/a de tesi.

•

Si el director/a és catedràtic/a, titular o professor/a contractat/ada doctor/a: Acreditació d'un
sexenni en els últims 10 anys, independentment de la universitat espanyola on treballe.

•

Si no pertany a cap dels cossos docente anteriors (en aquest cas ha d'aportar el títol de doctor
amb almenys 1 any d'antiguitat) o no pot acreditar el sexenni, cal justificar 5 tesis dirigides
o un mínim de 5 contribubciones rellevants, de les quals almenys 3 han de ser publicacions
científiques indexades o publicades en altres mitjans de reconegut prestigi en l'àrea, en els
últims 10 anys.

Podeu consultar les línies d'investigació previstes en el programa de doctorat en l’adreça electrònica següent:
Llista de línies d'investigació

2. Currículum, amb justificació de criteris de valoració:
En cas que la demanda supere l'oferta, la comissió acadèmica del programa seleccionarà els estudiants i les
estudiantes d’acord amb la valoració dels mèrits assenyalats en els criteris de valoració. Podeu consultar els
criteris de valoració en l'apartat següent.
Així, heu de presentar el currículum acompanyat del full d'autobaremació de mèrits:
full autobaremació
Els mèrits autobaremats han de constar documentalment. No es tindran en compte els mèrits que no hagen
sigut justificats. En el full d'autobaremació es concreta i detalla la informació necessària per a cadascun dels
mèrits valorables.
Tots els documents específics s’han de presentar juntament amb la sol·licitud electrónica, en format
electrònic (pdf, word, jpg, etc.).
Mentre estiga obert el termini de presentació de sol·licituds és possible annexar documents a una sol·licitud
ja presentada. Això es pot fer mitjançant l'acció ANNEXAR.
En la sol·licitud de preinscripció heu d'indicar un correu electrònic a l'efecte de notificacions. Realitzada la
sol·licitud electrònica, ja podeu consultar-lo. Com que qualsevol notificació que siga necessària s’enviarà
mitjançant aquesta adreça de correu, és important que l’adreça siga la que consulteu de manera habitual.
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2.5.

NOMBRE DE PLACES DE NOU INGRÉS
180 a temps parcial
20 a temps complet

2.6.

CRITERIS DE VALORACIÓ

En cas que la demanda supere l'oferta, la comissió acadèmica del programa seleccionarà els estudiants i les
estudiantes d’acord amb la valoració dels mèrits següents:
− Qualificació de l'expedient acadèmic de la llicenciatura o grau amb nivell III del MECES o grau amb
màster: fins un 65%.
− Participació prèvia en projectes d'investigació, presentacions a congressos i reunions científiques i
publicacions: fins un 5%.
− Estades a laboratoris, instituts d'investigació i/o departaments nacionals i internacionals: fins un 5%.
− Obtenció d'ajudes i beques predoctorals: fins un 5%.
− Experiència professional en àrees afins a les Ciències i Ciències de la Salut: fins un 15%.
− Idiomes: domini d'altres idiomes, a més de les llengües pròpies de la Universitat de València, que es
valorarà d’acord amb el nivell presentat: fins un 5%.
Tots els mèrits al·legats en el currículum s’han de justificar documentalment.
En el cas que la comissió acadèmica del doctorat ho considere adient, es pot fer una entrevista personal
al candidat o la candidata amb anterioritat a la seua admissió.
Recordatori: Tots els apartats autobaremats han d'estar justificats documentalment. No es tindran en compte
els mèrits no justificats.

2.7.

MATRÍCULA, TARGETA UNIVERSITÀRIA

Després de la publicació de la llista d'admesos, exclosos i en llista d'espera, l'Escola de Doctorat de la
Universitat de València publicarà en la pàgina web o comunicarà als estudiants i les estudiantes admeses per
correu electrònic la informació necessària per formalitzar la matrícula.
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/doctorats/novetats-1285962349493.html
Els doctorands i les doctorandes admeses en el programa de doctorat s’han de matricular anualment del
concepte tutela acadèmica.
El preu de la matrícula en qualsevol ensenyament oficial universitari és un preu public, que fixa cada any un
decret del Consell de la Generalitat Valenciana, juntament amb la resta de taxes públiques per a
l’ensenyament superior.
La targeta universitària acredita la condició d'alumne. Amb aquesta targeta podreu accedir als diferents
serveis de la Universitat.
En el moment de formalitzar la matrícula, l'Escola de Doctorat assignará als estudiants d'altres universitats
un usuari i contrasenya oficial i un compte de correu electrònic, a través del qual rebran les notificacions
oficials de la Universitat. En cas de no utilitzar habitualment aquest compte, es recomana desviar el correu
electrònic al compte que habitualment s'utilitze. https://cuentas.uv.es/cgi-bin/p/user/usuario?principal:és
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3. TRÀMITS POSTERIORS QUE CAL REALIZAR
UNA VEGADA HEU SIGUT ADMÈS/ESA I
MATRÍCULAT/ADA EN EL PROGRAMA DE
DOCTORAT 3139
3.1.

COMUNICACIONS

MOLT IMPORTANT: Heu de tenir en compte que una vegada formalitzada la matrícula totes les
comunicacions del programa de doctorat es faran mitjançant el compte de correu de la Universitat
(xxxxx@alumni.uv.es)
L’accés al correu electrònic d'alumni es fa amb l'usuari i contrasenya de la Universitat
(usuario@alumni.uv.es).
Recordeu que si anteriorment vàreu realitzar estudis universitaris a la Universitat de València, l'usuari i
contrasenya de la Universitat continuen sent els mateixos.
Si és la primera vegada que us matriculeu a la Universitat de València, l'usuari i contrasenya us serà
proporcionada per l'Escola de Doctorat de la Universitat una vegada haja confirmat la vostra matrícula en el
programa de doctorat. És molt important disposar de l'usuari i contrasenya de la Universitat, ja que és
necessari per realitzar alguns dels tràmits posteriors i també per consultar el vostre correu electrònic de la
Universitat. Recordeu que també teniu l'opció de redirigir-lo al vostre compte de correu electrònic habitual.
https://cuentas.uv.es/cgi-bin/p/user/Usuario?newfwddata:es
Si heu fet la vostra sol·licitud de preinscripció mitjançant l'opció USUARI DE LA SEU, recordeu que l'usuari
i contrasenya que heu fet servir per formalitzar la sol·licitud només són vàlids per a la realitzaciód’ alguns
tràmits en la seu electrònica. Una vegada matriculat/ada, sempre haureu d'utilitzar l'usuari i
contrasenya de la Universitat.

3.2.

PRESENTACIÓ DEL PLA D'INVESTIGACIÓ DEFINITIU. ASSIGNACIÓ
DEFINITIVA DE DIRECTOR/A DE TESI, TUTOR/A.

Abans no acabe el primer any, el/la doctorand/a ha de presentar a la comissió acadèmica del programa un pla
d'investigació segons el model aprovat per la Facultat de Medicina i Odontologia:
http://www.uv.es/medidocs/doctorado/documents/pla_medicina_doc_sp
La data límit de presentació del pla l’estableix la comissió acadèmica del programa, d'acord amb el calendari
de gestió aprovat per la comissió acadèmica del programa (consulteu punt 3.6)
Termini presentació: fins al 30 de abril de 2020
El pla d'investigació s’ha de presentar en la Secretaria de la Facultat de Medicina i Odontologia, i hi han de
constar les signatures originals de l'estudiant/a, director/a/s/es i, si és el cas, tutor/a, acompanyat dels
documents que s’indiquen en el model de pla d'investigació de la Facultat, entre els quals hi ha l'informe d'un
comitè d'ètica (si escau, de benestar animal), l'autorització del centre on es realitzarà la investigació i el
document de compromís doctoral.
La Universitat de València disposa d'un Comitè d'Ètica al qual podeu presentar el vostre projecte de tesi
doctoral per a avaluació. https://www.uv.es/uvetica/
Juntament amb el pla d’investigació, el doctorat o la doctoranda ha de presentar a la Secretaria de la Facultat
Facultat de Medicina i Odontologia. Av. Blasco Ibáñez, 15 46010-València. Tel.: 963864100 Fax: 963864173
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de Medicina i Odontologia el document de compromís doctoral. Es tracta d’un document signat pel
doctorand o la doctoranda, el tutor o la tutora, si és el cas, i el director o la directora de tesi que recull, entre
altres qüestions, el procediment de resolució dels conflictes que es puguen plantejar, aspectes relatius a la
propietat intel·lectual o industrial i, en general, les funcions de supervisió de l'activitat investigadora del
doctorand o la doctoranda.
Recordeu que si el pla d'investigació és codirigit, cal justificar les raons d'índole acadèmic que concorren
en aquest cas i detallar la participació de cada codirector/a en el pla d'investigació.
En el cas que el pla d'investigació definitiu no coincidisca amb el projecte de pla d'investigació presentat
inicialment en el moment de la preinscripció, cal justificar-ne les modificacions introduïdes.
En el cas que un dels directors o de les directores no estiga en la llista de directors de tesi del programa de
doctorat, cal sol·licitar autorització perquè puga participar com a codirector/a del pla d'investigació, i aportar
els documents següents:
•
•
•

3.3.

Sol·licitud d'autorització de director/a de tesi.
Si el director o la directora és catedràtic/a, titular o professor/a contractat/ada doctor/a:
acreditació d'un sexenni en els últims 10 anys, independentment de la universitat
espanyola on treballe.
Si no pertany a cap dels cossos docents anteriors (en aquest cas ha d'aportar el títol de doctor
amb almenys 1 any d'antiguitat) o no pot acreditar el sexenni, ha de justificar 5 tesis
dirigides o un mínim de 5 contribubciones rellevants, de les quals almenys 3 han de ser
publicacions científiques indexades o publicades en altres mitjans de reconegut prestigi en
l'àrea, en els últims 10 anys.

ACTIVITATS FORMATIVES DEL PROGRAMA DE DOCTORAT

El pla d'estudis del doctorat de Medicina inclou la realització d'un conjunt d'activitats formatives transversals
i específiques.
El doctorand ha de cursar l'activitat transversal:
1.

La redacció d'articles científics, 15 hores.

També ha de cursar obligatòriament dues activitats transversals a triar entre les següents:
2.
3.
4.

Cites i impacte: avaluació de l'activitat investigadora en Ciències i Ciències de la Salut, 15 h.
Refworks 2.0 per a la gestió de bibliografia personal en Ciències i Ciències de la Salut, 15 h.
Avaluació de l'activitat investigadora i publicació científica en obert (en línia), 15 h.

Com a activitats formatives específiques, els doctorands i les doctorandes han de cursar-ne les següents:
5.

Jornada de formació en doctorat de la Facultat de Medicina, 15 h. Facultat de Medicina.

6.

Assistència i participació a un congrés científic de l'especialitat.

7.

Preparació d’un article per a la seua publicació en una revista científica.

També pot realitzar l'activitat específica optativa (en cas de realitzar-se, podrà sol·licitar a la comissió de
doctoral, la substitució per alguna de les activitats 1 a 7 segons la durada de l’estada realitzada):
8.

Estada a centres d'investigació.

Podeu consultar el detall de les activitats formatives que cal realitzar en el programa de doctorat en Medicina
en l’enllaç:
http://www.uv.es/uvweb/doctorat-medicina/ca/guia-estudiant/activitats-formatives-1285938298565.html

3.3.1. Transversals
Les activitats formatives transversals del programa de doctorat són organitzades pel Servei de Formació
Permanent i Innovació Educativa de la Universitat de València.

Facultat de Medicina i Odontologia. Av. Blasco Ibáñez, 15 46010-València. Tel.: 963864100 Fax: 963864173
doctorado.medicina@uv.es

11
juny 2019

Programa de doctorado en Medicina

Per al curs 2019/2020, l'oferta d'activitats es publicarà una vegada haja acabat el període de matrícula. L'oferta
d'activitats transversals inclou diverses edicions de cada activitat.
La inscripció en aquestes activitats s’ha de fer en línia, amb l'usuari i contrasenya assignats per la Universitat
en el moment de la matrícula.
Important: S’han de realitzar les que s’ofereixen per a l'àrea de Ciències de la Salut, NO d'altres àrees.

3.3.2. Específiques
Jornada de Formació en Doctorat de la Facultat de Medicina i Odontologia:
Les dates quan es farà la Jornada es comunicaran amb suficient antelació al correu electrònic d'alumni.
Aquesta activitat s’ha de realitzar en la primera o segona anualitat per a estudiants a temps complet, i en la
primera, segona o tercera anualitat per a estudiants a temps parcial.
Les activitats formatives específiques “Assistència i participació a un congrés científic de l'especialitat” i
“Preparació d'un article per a la seua publicació en una revista científica” s'han de realitzar al llarg dels
estudis, tant per a estudiants a temps complet com a temps parcial.

3.3.3. Reconeixement d’activitats formatives
Si considereu que alguna de les activitats formatives previstes en el programa de doctorat és susceptible de
ser reconeguda per haver realitzat anteriorment algun altre curs o activitat formativa semblant o similar, una
vegada admès/a i matriculat/a en el programa, podeu sol·licitar-ne el reconeixement a la comissió
acadèmica del programa mitjançant la sol·licitud:
http://www.uv.es/medidocs/doctorado/documents/sol_reconocimiento_activitats.docx
La sol·licitud l’heu de presentar una vegada matriculat/ada, dins del termini que establirà a aquest efecte la
comissió acadèmica del programa de doctorat en el seu calendari de gestió, a la Secretària de la Facultat de
Medicina i Odontologia de la Universitat de València, av. Blasco Ibáñez 15, 46010 València. La sol·licitud
ha d'estar acompanyada de la documentació justificativa corresponent.
També podeu remetre la sol·licitud escanejada a l’adreça de correu del programa de doctorat en Medicina:
doctorado.medicina@uv.es
L'expedient acadèmic haurà de reflectir la superació o el reconeixement de les activitats de caràcter
obligatori i el nombre mínim d'hores equivalents especificat en el PD, tant d'activitats transversals com
específiques, abans de fer el depòsit i defensa de la tesi.

3.4.

AVALUACIÓ ANUAL - RENOVACIÓ DE LA TUTELA ACADÈMICA

El Reglament d'estudis de doctorat de la Universitat de València assenyala que anualment la comissió
acadèmica del programa de doctorat ha d’avaluar el pla d'investigació i el document d'activitats, juntament
amb els informes que han d'emetre el tutor/a i el director/a. L'avaluació positiva és requisit per poder continuar
en el programa. En cas d'avaluació negativa, que ha de ser motivada, el doctorand o la doctoranda ha de ser
novament avaluat en el termini de sis mesos, per a la qual cosa ha d’elaborar un nou pla d'investigació. Si es
produeix una nova avaluació negativa, es donarà de baixa definitivament el doctorand o la doctoranda.
Per a la matrícula dels anys successius és necessari que la comissió acadèmica del programa de doctorat
informe favorablement sobre el document d'activitats i el pla d'investigació.
Per tot això, al final de cada curs acadèmic, en les dates que acorde la comissió acadèmica del programa, tots
els estudiants del programa de doctorat en Medicina, admesos i matriculats en el curs, han de presentar un
informe de seguiment anual de la tesi doctoral per a la renovació de la tutela acadèmica.

Presentació informe de seguiment anual: fins al 14 de juny de 2020
Facultat de Medicina i Odontologia. Av. Blasco Ibáñez, 15 46010-València. Tel.: 963864100 Fax: 963864173
doctorado.medicina@uv.es

12
juny 2019

Programa de doctorado en Medicina

Podeu descarregar el model d'informe en l’enllaç:
http://www.uv.es/uvweb/doctorat-medicina/ca/guia-estudiant/guia-estudiant/documents-utils1285938300387.html
L’informe ha de ser completat pel doctorand/a i pel director/a/es, i si és el cas pel tutor/a, i presentat a la
Secretaria de la Facultat de Medicina i Odontologia dins del termini que assenyale la comissió acadèmica del
programa. També es pot remetre mitjançant l’adreça de correu del programa de doctorat:
doctorado.medicina@uv.es
No es tindran en compte els informes que no hagen sigut signats i completats en tots els seus apartats.
En cas de no presentar l'informe, el doctorand o la doctoranda no podrà matricular-se i continuar els estudis
en el programa de doctorat.

3.5.

DOCUMENTS ÚTILS

En la pàgina web del programa de doctorat podeu trobar un apartat de documents útils amb els documents de
sol·licitud més habituals en el programa.
http://www.uv.es/uvweb/doctorado-medicina/es/guia-del-estudiante/guia-del-estudiante/documentos-utiles1285938300387.html

3.6.

CALENDARI CURS 2019-2020

Presentació plan de investigació (estudiants primera Fins al 30 de abril de 2020
matricula, admitits en el curs 2019/2020)
Presentació documents evaluació anual curs Fins al 14 de juny de 2020
2019/2020 (informe de seguiment annual), tots els
alumnes matriculats en el doctorat.
Sol·licituds de reconeixements d’activitats formtives

3.7.

En qualsevol moment
momento
durant
els
estudis de doctorat

ESQUEMA, CICLE DOCTORAT MEDICINA

Activitats formatives
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