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REGLAMENT PER AL NOMENAMENT DE DOCTORS O DOCTORES
HONORIS CAUSA
El Reial Decret 99/2011, de 28 de gener per el que se regulen les ensenyances oficials
de Doctorat estableix a la seua disposició addicional tercera, que les universitats d’acord
amb la seua normativa podran nomenar Doctors o Doctores Honoris Causa, a aquelles
persones, que en atenció als seus excepcionals mèrits acadèmics, científics o personals
siguen acreedores d’aquesta distinció.
L’article 141 dels Estatuts de la Universitat de València estableix que el Consell de
Govern, a proposta del rector o la rectora, d’un departament, d’un centre o d’un institut
universitari d’investigació, després de l’informe de la Comissió competent en matèria
de Doctorat, pot nomenar doctor o doctora honoris causa aquelles persones que, en
consideració a llurs mèrits, estime mereixedores d’aquest nomenament.
En aquest sentit i per tal de desenvolupar l’article 141 dels Estatuts, s’aprova el següent
Reglament per al nomenament de Doctors o Doctores Honoris Causa.
Article 1
Els candidats o candidates a doctor o doctora Honoris Causa podran ser proposats per
majoria absoluta del total de membres d'una o més juntes de centres o per majoria
absoluta del total de membres d'un o més consells de departaments o d’un o més
consells d’instituts universitaris d'investigació.
Article 2
El rector o rectora podrà proposar candidats pels seus mèrits rellevants.
Article 3
Les propostes es formularan davant l’òrgan competent en matèria de Doctorat abans del
30 de maig de cada curs per tal que l’acte d’investidura tinga lloc al curs següent.
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Article 4
La proposta inclourà, necessàriament, una memòria que comprendrà una justificació de
motius i un currículum detallat de l’activitat de la persona proposada.
Article 5
Una vegada revisada la documentació dels candidats i candidates, l’òrgan competent en
matèria de doctorat aprovarà la corresponent proposta de Doctors o Doctores Honoris
Causa. Aquesta proposta juntament amb la totalitat dels expedients serà sotmesa a
informació de la comunitat universitària durant un mes, i

haurà de respectar la

normativa d’igualtat i s’haurà d’acomodar al Pla d’Igualtat de la Universitat de
València.
Article 6
Finalitzats el període d’informació corresponent, l’òrgan competent en matèria de
doctorat, a la vista dels escrits rebuts, informarà sobre les propostes i elevarà al Consell
de Govern, els expedients complets dels candidats o candidates per a la seua aprovació.
Article 7
Tret de casos excepcionals el Consell de Govern no podrà nomenar més d'un doctor o
doctora Honoris Causa a proposta del mateix centre, departament o institut universitari
d'investigació en un període de tres cursos acadèmics, ni més de dos doctors o doctores
Honoris Causa per curs acadèmic.
Les propostes d’investidura esmentades a l'article 2 seran considerades com a cas
excepcional a efectes d 'allò que estableix el present article.

Disposició derogatòria
Aquest Reglament deroga la Normativa per al nomenament dels doctors Honoris Causa
aprovada en Junta de Govern de 30 d’abril de 1998, així com qualsevol altra
Reglamentació anterior que s’hi opose.

