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NORMATIVA SOBRE PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT 
 (Aprovada pel Consell de Govern núm.3-2016 de 17 de març de 2016, modificada pel Consell de 

Govern núm. 1-2017 de 26 de gener de 2017) 
 

Exposició de motius 
De conformitat amb l’article 22 de la Normativa dels estudis de doctorat de la Universitat Jaume I, aprovada 
pel Consell de Govern núm. 19, de 26 de gener de 2012, el Consell de Govern de la Universitat Jaume I, a 
proposta de l’Escola de Doctorat, pot establir els procediments per a l’obtenció dels premis extraordinaris de 
doctorat i pot a més establir normes per a atorgar altres mencions honorífiques o premis a la tesi doctoral que 
el meresquen. En desplegament del que preveu el mencionat article, s’estableix la normativa següent, que 
permet garantir tant a la societat i a la comunitat científica, així com als mateixos guardonats, que els premis 
extraordinaris que atorga la Universitat Jaume I són mereixedors del qualificatiu pel qual s’anomenen, és a dir, 
extraordinaris. 
 
 
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació 
 

1. La present normativa té per objecte regular el procediment per a la concessió dels premis 
extraordinaris de doctorat a la Universitat Jaume I.  

 
2. Els premis extraordinaris de doctorat han de premiar les tesis de qualitat excepcional. Els mèrits que 

les comissions avaluadores han de valorar per a concedir-los han de centrar-se essencialment en la 
tesi doctoral i en la seua aportació per a l’avanç i la transferència del coneixement dins del seu àmbit.  

 
 
Article 2. Convocatòria dels premis extraordinaris de doctorat 
 

1. La direcció de l’Escola de Doctorat és l’òrgan competent per a convocar i determinar la proposta de 
concessió de premis extraordinaris de doctorat que seran concedits per resolució del Rectorat. 

 
2. A l’efecte d’aquesta normativa, cada tesi estarà adscrita a una de les branques del coneixement segons 

el programa de doctorat en què va ser defensada.  
 

• Arts i Humanitats 
• Ciències 
• Ciències de la Salut 
• Ciències Socials i Jurídiques 
• Enginyeria i Arquitectura  

 
El Comité de Direcció de l’Escola de Doctorat proposarà l’adscripció dels diferents programes de 
doctorat de la Universitat Jaume I a les anteriors branques de coneixement. Això no obstant, el 
candidat podrà sol·licitar a la direcció de l’Escola de Doctorat l’adscripció de la seua tesi a una branca 
diferent. Per a això caldrà presentar un escrit raonat amb el vistiplau del director de la tesi. 

 
3. La direcció de l’Escola de Doctorat convocarà amb caràcter anual els premis. La convocatòria 

indicarà, entre altres aspectes, la relació dels candidats que poden optar al premi i, per branca de 
coneixement, el nombre màxim de premis que es poden atorgar, la composició del tribunal avaluador 
i el barem que s’utilitzarà per a avaluar les sol·licituds. 

 
4. Per a determinar el nombre màxim de premis que es poden atorgar en una branca de coneixement en 

una determinada convocatòria, es consideraran les tesis defensades i aprovades en els programes de 
doctorat adscrits durant el curs acadèmic immediatament anterior al de la convocatòria. A tal efecte, 
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es considerarà com a curs acadèmic el període transcorregut entre l’1 de setembre d’un any i el 30 de 
juliol de l’any següent. 

 
5. Per a poder convocar premi extraordinari en una branca de coneixement, el nombre mínim de tesis 

defensades en el període a què fa referència l’apartat anterior ha de ser igual o superior a deu. Si el 
nombre de tesis defensades és inferior a deu, aquestes s’acumularan als cursos següents, i així 
successivament fins que s’arribe a aqueixa xifra. 

 
6. Com a màxim, es podrà atorgar un premi per cada deu tesis o fracció addicional en cadascuna de les 

branques del coneixement a què fa referència l’article 2.2. No es podran acumular els premis que 
queden deserts en anys anteriors. 

 
 
Article 3. Requisits dels sol∙licitants 
 

1. Podran optar al premi extraordinari de doctorat, els doctors i doctores per la Universitat Jaume I que 
hagen rebut en la seua defensa de tesi la qualificació d’excel·lent cum laude i que ho sol·liciten dins 
dels terminis establerts en la corresponent convocatòria.  

 
2. Cada tesi doctoral només podrà optar a premi extraordinari una vegada. La sol·licitud es podrà 

presentar en qualsevol de les dues convocatòries immediatament posteriors a la data de finalització 
del curs acadèmic de la defensa de la tesi. No obstant això, aquest termini es podrà prorrogar fins que 
hi haja deu tesis llegides en la branca.  

 
 
Article 4. Presentació de sol∙licituds 
 

1. La presentació de sol·licituds i la documentació corresponent, així com la totalitat de les notificacions 
administratives, es realitzarà per via electrònica a través del formulari accessible en la seu electrònica 
de la Universitat Jaume I. 

 
2. La sol·licitud s’ha de presentar acompanyada dels documents següents: 

 
a) Un exemplar de la tesi doctoral. 

 
b) Relació de mèrits al·legats pel sol·licitant. Per cada mèrit al·legat, s'ha de justificar la relació amb 

el treball de la tesi doctoral, indicant explícitament les parts de la tesi (capítols, seccions, pàgines) 
que es troben directament relacionades. En cap cas, es valoraran mèrits la relació dels quals amb 
la tesi doctoral no es trobe adequadament justificada.  

 
c) Acreditació documental (còpia de les publicacions científiques, actes de congressos ...) de tots els 

mèrits al·legats. 
 

d) Breu informe, emplenat pel sol·licitant i avalat pel director de la tesi, indicant els motius que 
justifiquen el caràcter extraordinari de la tesi doctoral en la branca de coneixement en la qual 
s’adscriu. Les comissions avaluadores tindran en compte aquest informe per a valorar l’apartat D 
del barem. 

 
 
Article 5. Baremació de les sol∙licituds 
 

1. Les comissions avaluadores a què fa referència l’article següent utilitzaran el següent barem: 
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a) Informe confidencial emès pels membres del tribunal després de l’acte públic de defensa (fins al 
30%).  
 

b) Mobilitat en la formació doctoral. A aquest efecte, les tesis amb menció de doctor internacional  
rebran la màxima valoració. Si no es disposa d’aquesta menció, es valoraran en aquest apartat els 
períodes d’estada de recerca predoctorals. En aquest supòsit, la valoració de l’apartat mai podrà 
superar la corresponent al de la tesi amb menció de doctorat internacional (fins al 20%) 
 

c) Difusió dels resultats de la recerca i transferència del coneixement. Es valoraran els mèrits 
al·legats pels doctorats que es classifiquen dins de les categories A i B de l’escala de valoració 
dels resultats d’investigació de la Universitat Jaume I, tenint en compte que el valor numèric 
assignat a un ítem classificat en la categoria A ha de ser superior en un factor 5 al classificat en la 
categoria B (fins al 30%).  
 

d) Criteri d’excel·lència específic per branca de coneixement (fins al 20%). Aquest criteri podrà 
establir-se de manera diferenciada en funció del programa de doctorat de la tesi. El criteri ha de 
ser públic en el moment de la convocatòria. 

 
2. Per a la valoració de l’apartat a), els membres del tribunal de les tesis avaluades amb excel·lent cum 

laude emetran un informe confidencial que serà entregat en sobre tancat al secretari del tribunal que 
el signarà amb la seua firma i que serà entregat juntament amb la resta de documentació de la defensa 
al Servei de Gestió de la Docència i Estudiants. En el dit informe cada membre del tribunal respondrà 
a la pregunta: considereu que la tesi pot optar a premi extraordinari de doctorat? En segon lloc, 
valorarà el nivell d’aportació científica i grau d’innovació dins del corresponent camp de coneixement 
en una escala de l’1 al 10. S’obtindrà la nota mitjana de totes les valoracions i es multiplicarà per 
quatre, a l’efecte d’obtenir un màxim de 30 punts. 

 
3. Cap tesi podrà ser proposada per a premi extraordinari si no està avalada per unanimitat pels membres 

del tribunal i té una valoració mitjana igual o superior a 24 de l’informe a què fa referència el paràgraf 
anterior. 

 
4. S’hauran de valorar exclusivament les publicacions derivades directament del contingut de la tesi 

doctoral. Per cada mèrit al·legat, s'ha de justificar la relació amb el treball de la tesi doctoral, indicant 
explícitament les parts de la tesi (capítols, seccions i pàgines) en que es troben directament 
relacionades. Els treballs científics en premsa o acceptats, han d’aportar el doi (digital object 
identifier), o l’acreditació conseguënt per a avaluar-los. 

 
 
 
Article 6. Composició i funcions de les comissions d’avaluació 
 

1. Per cada una de les branques de coneixement es constituirà una comissió d’avaluació que serà 
l’encarregada d’elevar al Comité de Direcció de l’Escola de Doctorat la proposta de tesis doctorals 
mereixedores de la distinció de premi extraordinari mitjançant el corresponent informe raonat. 
 

2. En l’anterior informe, el secretari de cada comissió ha de fer constar els criteris específics emprats en 
cada adjudicació i la justificació raonada sobre com s’han d’aplicar els criteris. 

 
3. Per branca de coneixement, la comissió estarà formada pel vicerector d’Investigació i Doctorat, la 

direcció de l’Escola de Doctorat i la coordinació dels programes de doctorat adscrits. Per a l’elaboració 
de l’informe la comissió pot demanar informes a experts externs quan així ho estime convenient. 

 
4. Cada comissió serà l’encarregada de definir els criteris d’excel·lència a què fa referència l’article 5.1.d. 

En qualsevol cas, aquesta informació ha de ser pública en el moment de la convocatòria de premis 
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extraordinaris de doctorat. 
 

5. Les comissions d’avaluació podran emplaçar als candidats a fer una defensa pública dels mèrits 
al·legats, amb especial èmfasi en la projecció i impacte de les tesis, amb l’objecte de fer la valoració 
de les sol·licituds. 

 
6. No podran formar part de les comissions aquells doctors que hagen sigut tutors, directors o codirectors 

de les tesis dels sol·licitants o coautors en els treballs que resulten de la difusió dels resultats 
d’investigació. En aquest cas, la coordinació del programa serà substituïda pel professorat del 
programa que la seua comissió acadèmica propose a l’Escola de Doctorat. 

 
 
Article 7. Resolució, notificació i publicació 
 

1. Cada comissió avaluadora ha d’elevar una proposta de concessió de premi extraordinari de doctorat al 
Comité de Direcció de l’Escola de Doctorat, qui ha de trametre una proposta definitiva al Rectorat. 

 
2. Per a l’elaboració de la proposta al Rectorat, el Comité de Direcció de l’Escola de Doctorat pot 

demanar informes a experts externs quan així ho estime convenient. 
 

3. La resolució definitiva de concessió de premi extraordinari de doctorat es publicarà en la pàgina web 
de la Universitat Jaume I. 

 
 
Disposició derogatòria 
 
Queden derogades totes les disposicions de la Universitat Jaume I que contradiguen en tot o en part el que es 
disposa en aquesta normativa, i expressament queda derogada la Normativa sobre premis extraordinaris de 
doctorat de la Universitat Jaume I, aprovada en la sessió núm. 2 del Consell de Govern Provisional del dia 4 
d’octubre de 2004. 
 
 
Disposició final 
 
La present normativa entrarà en vigor l’endemà de la seua aprovació pel Consell de Govern de la Universitat 
Jaume I. 


