NORMATIVA DELS ESTUDIS DE DOCTORAT, REGULATS PEL RD 99/2011,
EN LA UNIVERSITAT JAUME I
(Aprovada pel Consell de Govern núm. 19 de 26 de gener de 2012, modificada pel Consell de Govern núm. 29
de 27 de novembre de 2012 i posterior modificació pel Consell de Govern núm. 37 de 25 de juliol de 2013).

Preàmbul
La Llei orgànica 6/2001 de 21 de desembre, d’universitats, en la seua nova redacció
donada per la Llei orgànica 4/2007 de 12 d’abril per la qual es modifica l’anterior, defineix
l’estructura dels ensenyaments universitaris en tres cicles: grau, màster i doctorat, i
determina que els estudis de doctorat corresponents al tercer cicle condueixen a l’obtenció
del títol de doctor o doctora, de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional. Així
mateix disposa que s’han d’organitzar i realitzar en la forma que determinen els estatuts de
les universitats d’acord amb els criteris que per a l’obtenció del títol de doctor o doctora
aprove el govern, amb un informe previ del Consell d’Universitats.
En desplegament de l’anterior, el Reial decret 1393/2007 de 29 d’octubre, modificat pel
Reial decret 861/2010 de 2 de juliol, va establir l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, amb una estructura en tres cicles successius, començant per un primer
cicle, el grau, amb el qual l’estudiantat obté una formació general orientada a la preparació
per a l’exercici professional; un segon cicle, el màster, amb el qual l’estudiantat adquireix
una formació avançada orientada a la seua especialització; i un tercer cicle, el doctorat, la
finalitat del qual és la formació avançada en tècniques d’investigació, i que inclou
l’elaboració d’un treball original d’investigació, la tesi doctoral.
Per la seua banda, el Reial decret 99/2011 de 28 de gener pel qual es regulen les
ensenyances oficials de doctorat ha derogat expressament el títol V del Reial decret citat en
el paràgraf anterior, que regula de forma específica les ensenyances de doctorat.
El Reial decret 99/2011, de 28 de gener, situa al doctorat en la intersecció entre l’espai
europeu d’educació superior i l’espai europeu d’investigació, de manera que els estudis de
doctorat adquireixen una clara distinció amb els de primer i segon cicle, grau i màster, per
a constituir-se en un element clau en la política de I+D+I de les universitats en cooperació
estreta amb altres organismes i institucions, com a element clau per a augmentar
l’ocupabilitat gràcies al desenvolupament d’un nou model productiu basat en el
coneixement, la investigació i la innovació.
Es fa necessari, per tant, el desenvolupament d’una normativa específica de la Universitat
Jaume I en matèria de doctorat, que facilite l’organització dels programes de doctorat i els
oriente cap als objectius estratègics de la institució.
Els Estatuts de la Universitat Jaume I contemplen en els seus articles 136 i 137 els aspectes
concernents als estudis de doctorat.
En el procés d’adaptació als diferents marcs normatius, la Universitat Jaume I ha anat
reestructurant les seues ensenyances de doctorat i promovent la fusió de diferents
programes del mateix àmbit, que representaven una oferta dispersa i atomitzada, sense
massa crítica per a configurar adequadament la seua organització i definir criteris de
productivitat i excel·lència. No és previsible que la Universitat Jaume I modifique aquesta
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tendència en un futur pròxim, llevat que l’activitat investigadora en un camp concret
cresquera d’una forma ràpida, diferenciant-se amb una massa crítica d’investigadors i
investigadores i una producció rellevant, que justificara la seua segregació d’algun dels
programes regulats pel Reial decret 99/2011, o que existira alguna altra proposta
corresponent a algun àmbit d’investigació molt minoritari, però amb associacions
interuniversitàries que permeteren aconseguir els nivells adequats d’investigació i formació
de doctors i doctores.
Fins al present els programes de doctorat s’han adscrit a departaments i instituts
universitaris. No obstant això, s’està en procés de creació de l’Escola de Doctorat de la
Universitat Jaume I a la qual s’han d’adscriure tots els programes regulats pel Reial decret
99/2011, per a garantir una millor coordinació d’aquests així com l’adaptació de tots als
criteris institucionals de qualitat, internacionalització i excel·lència.
En el preàmbul del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, s’incideix en l’interés de les
escoles de doctorat, que són cridades a jugar un paper essencial en el model de formació
doctoral amb base a la universitat, però integradora de la col·laboració d’altres organismes,
entitats i institucions implicades en la I+D+i tant nacional com internacional. Tot això es
realitza d’acord amb les recomanacions europees, plasmades en el Comunicat de Berlín
(2003) i desenvolupades en el Comunicat de la Conferència de Bergen (2005). La base per
al nou doctorat europeu es conforma en les recomanacions donades en la reunió de 2005, a
Salzburg, reformulades el 2010.
El doctorat de qualitat requereix una cooperació estreta entre investigadors i
investigadores, en la qual la internacionalització està lligada a la qualitat de la investigació
i la mobilitat internacional s’estableix com un mitjà per a aconseguir la mateixa, que està
directament relacionada amb el projecte d’investigació. D’altra banda, quant a la mobilitat
intersectorial, s’ha demostrat que la qualitat del projecte d’investigació i dels doctorands i
de les doctorandes és la clau de l’èxit. Es pretén, així, pal·liar, entre altres aspectes, l’alt
nivell d’abandonament acadèmic del doctorat, la falta d’ocupacions (particularment fora
del context acadèmic, així com les diferències substancials entre els països de la Unió
Europea) per als doctors i a les doctores, la falta de reconeixement social de doctorands i
doctorandes, doctors i doctores, i directors i directores de tesi, el baix nivell de
finançament del tercer cicle universitari i les diferències importants entre àmbits
d’especialització. Així mateix, es marquen com a objectius millorar la transparència,
aconseguir una garantia de qualitat i un codi de bones pràctiques tant en l’admissió als
programes com en la supervisió, seguiment i avaluació de les activitats del doctorand i de
la doctoranda. Tot això ha de ser més fàcilment abastable a través d’una escola de doctorat
que coordine els diferents programes.
En conseqüència, la Universitat Jaume I vol crear una Escola de Doctorat
multidisciplinari/interdisciplinari, que albergue el conjunt de programes de doctorat oferits
a l’empara del Reial decret 99/2011, que arrepleguen, al seu torn, la pràctica totalitat dels
diferents àmbits d’investigació de la Universitat. El caràcter multidisciplinari de l’Escola
de Doctorat es presenta com molt adequat, sobretot per les sinergies que es poden crear
entre els diferents programes i la interacció i formació transversal dels doctorands i de les
doctorandes, així com per a minimitzar les diferències importants, quant a la dinàmica de
la formació doctoral, entre distints àmbits d’especialització. D’aquesta manera és
previsible que els distints programes de doctorat puguen evolucionar cap a l’excel·lència,
mantenint la seua especificitat.
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En definitiva, la missió i objectius de l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I
determinats per les exigències del Reial decret 99/2011 i les metes de formació d’alta
qualitat i internacionalització en els estudis de doctorat de la Universitat.
Una singularitat notable de la Universitat Jaume I és la pertinença al Campus
d’Excel·lència Internacional (CEI) HÀBITAT 5U, en aliança amb les cinc universitats
públiques de la Comunitat Valenciana. En aquest projecte es pretén transformar Castelló i
la Comunitat Valenciana en una regió de coneixement, amb una nova estructura productiva
i social, basada en el valor afegit pel coneixement, la relació universitat-societat i la
integració territorial. Aquest objectiu encaixa amb els objectius del doctorat i de l’escola de
doctorat.
En aplicació de l’anteriorment assenyalat s’estableix aquesta normativa.
Capítol I. PROGRAMES DE DOCTORAT
Article 1. Organització general dels programes de doctorat.
Els estudis de doctorat s’organitzen a través de programes de doctorat. Han de ser cursats,
amb caràcter general, a l’Escola de Doctorat creada per a això. Aquests estudis finalitzaran
en tot cas amb l’elaboració i defensa d’una tesi doctoral que incorpore resultats originals
d’investigació.
Article 2. Contingut dels programes de doctorat.
L’activitat essencial del doctorand i de la doctoranda ha de ser la investigadora, encara que
els programes de doctorat han d’incloure aspectes organitzats de formació investigadora
que no requeriran la seua estructuració en crèdits ECTS i han de comprendre tant formació
transversal com específica de l’àmbit de cada programa.
Les activitats formatives poden ser seminaris d’investigació, cursos de formació de
caràcter pràctic, metodològics o especialitzats, conferències, reunions, jornades o
congressos científics, o qualsevol altre tipus que la Comissió Acadèmica del programa de
doctorat puga establir.
Les activitats del programa de doctorat també es poden articular a través de programes de
mobilitat, que han d’incloure les actuacions i criteris per a facilitar l’intercanvi i la
col·laboració nacional i internacional.
En l'annex I es mostren les possibles activitats formatives que podrà fixar cada programa
de doctorat, en funció de l'àmbit de coneixement, tenint en compte els criteris de valoració
generalment admesos en aquell. Cada estudiant ha de realitzar activitats per un total de 600
hores equivalents per a poder presentar la tesi doctoral.
L’organització de les activitats formatives i els procediments de control han de constar en
la memòria de verificació dels programes de doctorat.
Les activitats de formació realitzades pel doctorand i per la doctoranda s’han d’arreplegar
en el document d’activitats al qual es fa referència en l’article 14 d’aquesta normativa.
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Els programes de doctorat poden desenvolupar-se en col·laboració amb organismes públics
d’investigació o altres organismes, institucions, fundacions, empreses i entitats implicades
en la I+D+i, públiques o privades, nacionals o estrangeres, a través d’un conveni en què
s’acorde la participació i responsabilitats assumides per cada part.

Article 3. Programes de doctorat.
Un programa de doctorat és el conjunt d’activitats conduents a l’adquisició de
competències i habilitats necessàries per a l’obtenció del títol de doctor o doctora. Inclou
l’oferta d’activitats transversals i específiques de formació investigadora a realitzar pels
doctorands i per les doctorandes, així com els procediments i línies d’investigació per al
desenvolupament de tesis doctorals.
Cada programa de doctorat ha de ser organitzat, dissenyat i coordinat per una Comissió
Acadèmica responsable de les activitats de formació i investigació del mateix.
Els programes de doctorat poden ser proposats per un o diversos departaments, instituts
universitaris o grups d’investigació de la Universitat Jaume I, la proposta dels quals ha
d’estar avalada per acord dels seus respectius òrgans de govern. Els programes poden ser
proposats conjuntament amb altres universitats i hi poden col·laborar altres entitats
públiques o privades de I+D+i. Aquestes col·laboracions i els compromisos que impliquen
han de quedar establits a través de conveni.
En cada moment, han de formar part de cada programa de doctorat el
professorat/investigadors i investigadores que hagen dirigit tesi en el període de 6 anys
anteriors o tinguen tesis actives en curs. Amb caràcter excepcional, poden formar part del
programa altre professorat/investigadors de reconegut prestigi, amb l’aprovació prèvia de
l’Escola de Doctorat. En el cas de programes de nova creació, sense històric d’almenys 6
anys, podrà adscriure’s al programa el professorat que ho sol·licite al Comitè de Direcció
de l’Escola de Doctorat, i aquesta ho autoritze prèvia avaluació del seu currículum.
Els programes de doctorat han de garantir que la formació adquirida pels doctorands i per
les doctorandes i la investigació desenvolupada durant el període de duració de la mateixa
responguen als objectius del programa, i que els doctorands i les doctorandes adquirisquen
les competències bàsiques que el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, determina en
l’article 5, així com aquells altres que figuren en el Marc Espanyol de Qualificacions per a
l’Educació Superior.
S’han d’especificar les línies d’investigació del programa de doctorat en les quals es poden
realitzar les tesis doctorals. En cada línia s’ha d’indicar el professorat participant i el grup
d’investigació o investigador o investigadora individual del registre oficial de grups de la
Universitat Jaume I vinculat a l’execució de la mateixa.
En la proposta s’han d’indicar els criteris d’admissió al programa. Aquests criteris han de
comptar amb l’informe favorable de l’Escola de Doctorat a què es vincule el programa.
S’ha d’indicar la formació transversal i específica en l’àmbit del programa que s’incloga
com a aspectes organitzats de formació investigadora. S’han d’indicar cursos, jornades,
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seminaris, assistència a congressos o altres activitats previstes. S’ha d’acreditar, si és el
cas, que aquestes activitats formen part de l’oferta formativa i de desenvolupament de
doctorands i doctorandes de l’Escola de Doctorat a què es vincule el programa.
Les propostes de programes de doctorat s’han d’ajustar a la memòria de verificació de
títols de doctorat que figura en l’annex I del Reial decret 99/2011 i han de contindre els
apartats següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Descripció del programa de doctorat
Competències
Accés i admissió d’estudiantat
Activitats formatives
Organització del programa
Supervisió de tesi
Seguiment del doctorand i de la doctoranda
f) Recursos humans
g) Recursos materials i suport disponible per als doctorands i a les doctorandes
h) Revisió, millora i resultats del programa
Les propostes de programes de doctorat formulades pels departaments, instituts
universitaris o grups d’investigació han de ser enviades, en els terminis establerts per a
això, a l’Escola de Doctorat per al seu estudi i informe per a la seua posterior remissió al
Consell de Govern per a la seua aprovació definitiva.
El Consell de Govern ha de presentar els programes de doctorat aprovats al Consell Social
de la Universitat per a la seua ratificació i posterior remissió al Consell d’Universitats per a
la seua verificació. Una vegada verificat el programa, requereix de la corresponent
autorització per part de la Conselleria d’Educació.
Després de l’autorització de la comunitat autònoma, el Ministeri d’Educació ha de
presentar al govern la proposta per a l’establiment del caràcter oficial del títol i la seua
inscripció en el Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT).
Els programes de doctorat s’han d’inscriure en l’Escola de Doctorat de la Universitat
Jaume I.
Article 4. Verificació, seguiment i renovació de l’acreditació dels programes de
doctorat.
Els programes de doctorat s’han de sotmetre a un procediment d’avaluació cada sis anys a
comptar de la data de la seua verificació o de la seua última acreditació a fi de
mantindre-la, d’acord amb les previsions per al seguiment i acreditació de títols oficials
contingudes en el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre i posterior modificació del Reial
Decret 861/2010, de 2 de juliol.
Per a garantir la qualitat del doctorat i el correcte desenvolupament de la formació doctoral
la Universitat Jaume I ha de justificar l’existència d’equips investigadors solvents i
experimentats en l’àmbit corresponent.
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D’acord amb el que estableix l’annex II el Reial decret 99/2011, els criteris d’avaluació per
a la verificació i acreditació dels programes de doctorat han de tindre en compte el
percentatge d’investigadors i investigadores amb experiència acreditada, els projectes
competitius en què participen aquestes persones, les publicacions recents i el finançament
disponible per als doctorands i a les doctorandes. Així mateix es valorarà el grau
d’internacionalització dels doctorats, amb especial atenció a l’existència de xarxes, la
participació de professorat i estudiantat internacional, la mobilitat de professorat i
estudiantat, i els resultats com ara cotuteles, mencions europees i internacionals,
publicacions conjuntes amb investigadors estrangers i investigadores estrangeres,
organització de seminaris internacionals, o qualsevol altre criteri que es determine respecte
d’això.
Capítol II. ÒRGANS
Article 5 . Escola de Doctorat.
La Universitat Jaume I ha de crear l’Escola de Doctorat a què fa referència l’article 9 del
Reial decret 99/2011 de 28 de gener, en els termes, condicions i amb les funcions que s’hi
estableixen, així com a allò que específicament es determine respecte d’això en la
regulació de la pròpia Universitat.
La seua creació ha de ser notificada al Ministeri d’Educació a efectes de la seua inscripció
en el RUCT.
La funció bàsica d’aquesta Escola és organitzar les ensenyances i activitats pròpies dels
estudis de doctorat d’aquells programes que hi estiguen integrats.
A l’Escola de Doctorat poden participar i col·laborar altres universitats, organismes,
centres, institucions i entitats amb activitats de I+D+i, públiques o privades, nacionals o
estrangeres. La participació d’aquestes entitats externes requereix l’aprovació del Consell
de Govern amb un informe previ favorable de l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume
I.
L’Escola de Doctorat ha de planificar la necessària oferta d’activitats inherents a la
formació i desenvolupament dels doctorands i de les doctorandes. En qualsevol cas
l’estratègia formativa en matèria de doctorat de l’Escola de la Universitat Jaume I ha
d’estar lligada a la seua estratègia d’investigació.
L’Escola de Doctorat ha de comptar amb un Comitè de Direcció que ha d’estar format,
almenys, pel vicerector o per la vicerectora amb competències en matèria de doctorat, el
director o la directora de l’Escola, que el copresidiran, els coordinadors i les coordinadores
dels programes de doctorat i representants de les entitats col·laboradores.
Les funcions de la Comissió en assumptes de doctorat són les següents:
a) Designar les comissions acadèmiques de cada programa de doctorat.
b) Aprovar, si n’hi ha, els complements de formació dels diferents programes de
doctorat, a proposta de les seues respectives comissions acadèmiques.
c) Autoritzar el dipòsit de tesis doctorals a la vista dels indicis de qualitat aportats pels
doctorands i per les doctorandes.
d) Aprovar els tribunals per a jutjar les tesis doctorals.
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e) Proposar els terminis d’admissió, matrícula i altres gestions administratives
comunes relacionades amb els estudis de doctorat.
f) Vetllar pel compliment dels terminis en els tràmits per a la lectura de la tesi
doctoral.
g) Aprovar les propostes d’assignació de director o directora de tesis doctorals.
h) Resoldre, amb un informe previ de l’òrgan responsable del programa, les
sol·licituds de comprovació de nivell equivalent del títol obtingut conforme a
sistemes d’estudis universitaris aliens a l’EEES, sense necessitat homologació dels
seus títols, d’acreditació de nivell de formació equivalent i que faculten en el país
expedidor per a l’accés a estudis de doctorat.
i) Resoldre qüestions que superen l’àmbit d’una Comissió Acadèmica, o que siguen
compartides per dues o més d’aquestes comissions, així com qualsevol altra que
puga ser sotmesa a la seua consideració.
j) Qualsevol altra que li puga ser atribuïda per la legislació o pel Consell de Govern
de la Universitat Jaume I.

Article 6. Direcció de l’Escola.
El director o la directora de l’Escola ha de ser nomenat pel rector o rectora, o per consens
dels rectors i de les rectores, quan en l’Escola participen diverses universitats. El director o
la directora ha de ser un investigador o una investigadora de reconegut prestigi que
pertanya a una de les universitats o institucions promotores. Aquesta condició ha d’estar
avalada per la justificació de la possessió del menys tres períodes d’activitat investigadora
reconeguts d’acord amb les previsions del Reial decret 1086/1989, de 28 d’agost.
El director o la directora de l’Escola, copresidirà el Comité de Direcció amb el vicerectorat
amb competències en matèria de doctorat. Ha d’impulsar, dirigir, coordinar i supervisar les
activitats de l’Escola de Doctorat, així com vetlar pel compliment dels objectius i funcions
encomanades a l’Escola de Doctorat.

Article 7. Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.
Cada programa de doctorat de la Universitat Jaume I ha de constituir una Comissió
Acadèmica que ha d’estar integrada pel coordinador o per la coordinadora del programa,
que ha de presidir-la, i almenys altres cinc doctors i/o doctores amb almenys un sexenni
d’investigació i que presten els seus serveis a la Universitat Jaume I. Pot integrar
investigadors i investigadores d’organismes públics d’investigació o d’altres entitats de
I+D+i, que mantinguen convenis amb la Universitat Jaume I. Els i les membres de la
Comissió Acadèmica han de comptar amb el vist i plau de la majoria del
professorat/investigadors i investigadores que formen part del Programa de Doctorat.
La composició de la Comissió Acadèmica i el procediment de renovació dels seus
membres ha de ser aprovat pels òrgans acadèmics responsables del programa de doctorat,
d’acord amb les previsions establides en la memòria de verificació.
La Comissió Acadèmica de cada programa de doctorat és la responsable de la seua
definició, organització, qualitat i coordinació. També ho és del progrés de la investigació,
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de la formació de cada doctorand i doctoranda i de l’autorització per a la presentació de la
seua tesi, tot això en els termes assenyalats en aquesta normativa.
Les funcions de la Comissió Acadèmica de cada programa de doctorat són les següents:
a) Dissenyar, planificar, organitzar i coordinar les activitats de formació i investigació
del programa de doctorat.
b) Definir els criteris específics d’admissió i selecció de l’alumnat.
c) Efectuar la selecció i admissió d’estudiantat al programa.
d) Assignar tutor o tutora als doctorands admesos i a les doctorandes admeses al
programa de doctorat.
e) Assignar director o directora de tesi als doctorands i a les doctorandes.
f) Vetllar perquè tant els tutors i les tutores com els directors i les directores assignats
tinguen experiència investigadora acreditada.
g) Avaluar anualment el plans d’investigació i el Document d’Activitats del
Doctorand, junt amb els informes del tutor o de la tutora i el director o la directora
de la tesi.
h) Proposar les persones avaluadores externes de la tesi.
i) Proposar els i les membres dels tribunals de tesi.
j) Realitzar el seguiment del desenvolupament del programa de doctorat i
responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat que
s’haja establit en el programa.
k) Resoldre tots els dubtes o controvèrsies que se susciten en relació al bon
desenvolupament del programa, sense perjuí d’ulteriors actuacions, en cas de
conflicte, de l’òrgan acadèmic responsable del programa de doctorat o de la Escola
de Doctorat.
l) Altres funcions que puga assignar-li l’Escola de Doctorat.
Article 8. Coordinació del Programa.
Cada programa de doctorat ha de comptar amb un coordinador o una coordinadora, que ha
de ser designat o designada pel rector o rectora de la Universitat Jaume I entre els i les
membres de la Comissió Acadèmica del programa a proposta d’aquesta i després de ser
ratificada per l’Escola de Doctorat. Quan es tracte de programes conjunts la designació
s’ha d’efectuar per acord dels rectors i/o de les rectores, o com determine el conveni amb
altres institucions quan es desenvolupe un doctorat en col·laboració.
El coordinador o coordinadora del programa de doctorat ha de ser un investigador o una
investigadora rellevant, professor o professora amb vinculació permanent amb la
Universitat Jaume I, amb almenys dos sexennis d’investigació i dues tesis dirigides,
nomenat o nomenada pel rector o rectora per un període de 3 anys, a proposta dels i de les
membres de la Comissió Acadèmica i amb el vistiplau dels òrgans acadèmics responsables
del programa de doctorat. En el cas que el professorat ocupe una posició en què no siga
d’aplicació l’esmentat criteri d’avaluació, ha d’acreditar mèrits equiparables als
assenyalats.
El coordinador o la coordinadora del programa de doctorat ha de presidir la Comissió
Acadèmica del mateix, vetllar pel compliment dels objectius i línies d’investigació fixades
pel programa, i proposar a la Comissió Acadèmica l’aprovació dels criteris d’admissió, i si
és el cas, dels requisits específics que procedisca establir conforme s’assenyala en l’article
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12 d’aquesta normativa. Així mateix, en col·laboració amb la Comissió Acadèmica, ha de
vetllar pel bon funcionament del programa en tot el corresponent al seu desenvolupament
acadèmic, qualitat, internacionalització i compliment dels criteris d’excel·lència.
Article 9. Professorat tutor de les activitats del doctorand i de la doctoranda.
El professorat tutor és el responsable de l’adequació de la formació i de l’activitat
investigadora als principis dels programes de doctorat.
La Comissió Acadèmica, una vegada admès el doctorand o admesa la doctoranda en el
programa de doctorat, li assignarà un tutor o una tutora. Aquesta assignació pot recaure
sobre qualsevol doctor o doctora del Programa de Doctorat amb acreditada experiència
investigadora.
Les tasques d’orientació i seguiment de les activitats del doctorand i de la doctoranda han
de ser assumides pel tutor o per la tutora, que ha de vetllar per la interacció del doctorand i
de la doctoranda amb la Comissió Acadèmica. A aquest respecte, el tutor o la tutora ha
d’emetre un informe anual sobre el pla d’investigació que s’ha d’incorporar al Document
d’Activitats del Doctorand.
La Comissió Acadèmica pot modificar el nomenament de tutor o tutora de tesi per motius
justificats, oïdes el doctorand o la doctoranda i el tutor o la tutora.
El tutor o la tutora ha de coincidir, sempre que siga possible, amb el director o la directora
de la tesi.
Article 10. Direcció de la tesi doctoral.
El professorat director de tesi doctoral és el màxim responsable de la conducció del conjunt
de les tasques d’investigació del doctorand o de la doctoranda.
La Comissió Acadèmica, en el termini màxim de sis mesos des de la matriculació del
doctorand o de la doctoranda en el programa de doctorat, li ha d’assignar un director o una
directora de tesi. Aquesta assignació pot recaure sobre qualsevol doctor espanyol o
estranger o qualsevol doctora espanyola o estrangera, amb experiència investigadora
acreditada, amb independència de la universitat o institució on preste els seus serveis.
El director o la directora de tesi s’ha de responsabilitzar de la coherència i idoneïtat de les
activitats de formació, de l’impacte i novetat en el seu camp, de la temàtica de la tesi
doctoral i de la guia en la planificació i la seua adequació, si és el cas, a la d’altres
projectes i activitats on s’inscriga el doctorand o la doctoranda.
La tesi pot ser codirigida per altres doctors o doctores quan concórreguen raons d’índole
acadèmica, com pot ser el cas de la interdisciplinarietat temàtica o els programes
desenvolupats en col·laboració nacional o internacional, amb l’autorització prèvia de la
Comissió Acadèmica.
Les tasques de direcció en l’elaboració de la tesi doctoral pel doctorand o per la
doctoranda, així com la planificació i adequació de les seues activitats de formació, han de
ser assumides pel director o per la directora de tesi. A aquest respecte, el director o la
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directora de tesi ha d’emetre un informe anual sobre el plans d’investigació, que s’ha
d’incorporar al Document d’Activitats del Doctorand o de la Doctoranda.
La Comissió Acadèmica pot modificar el nomenament de director o directora, o de
codirector o codirectora de tesi per motius justificats, oïdes el doctorand o la doctoranda i
el director o la directora, o codirectors o codiectores.
CAPÍTOL III. ACCÉS, ADMISSIÓ, DURACIÓ DELS ESTUDIS, SUPERVISIÓ I
SEGUIMENT DEL DOCTORAT
Article 11. Accés.
Poden sol·licitar l’admissió a un programa de doctorat de la Universitat Jaume I les
persones que complisquen els requisits d’accés al doctorat establits en el Reial decret
99/2011 de 28 de gener, així com els requisits i criteris addicionals que es fixen per a
seleccionar i admetre els doctorands i les doctorandes en cada programa de doctorat.
Amb caràcter general, per a l’accés a un programa oficial de doctorat cal estar en possessió
d’un títol oficial de grau o equivalent i un títol oficial de màster universitari. Així mateix
poden accedir les persones que complisquen algun dels requisits següents:
a) Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol, o d’un altre país integrant
de l’espai europeu d’educació 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.
b) Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la duració del
qual, conforme a normes de dret comunitari, siga almenys de 300 crèdits ECTS.
Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de
formació, excepte si els plans d’estudis del corresponent títol de grau inclouen
crèdits de formació en investigació, equivalents en valor formatiu als crèdits en
investigació procedents d’estudis de màster.
c) Els titulats universitaris i les titulades universitàries que, prèvia obtenció de 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.
d) Estar en possessió d’un títol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers,
sense necessitat la seua homologació, prèvia comprovació per la universitat que
aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de
màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l’accés a estudis
de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ
del qual estiga en possessió la persona interessada ni el seu reconeixement a altres
efectes que el de cursar ensenyances de doctorat. El títol de doctor o doctora així
obtingut té plena validesa a Espanya.
e) Poden ser admeses als estudis de doctorat conforme al RD 99/2011, les persones
amb el títol de llicenciatura, arquitectura o enginyeria en possessió del Diploma
d’Estudis Avançats obtingut d’acord amb el que disposa el Reial decret 778/1998,
de 30 d’abril, o hagen aconseguit la suficiència investigadora regulada en el Reial
decret 185/1985, de 23 de gener.
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f) Estar en possessió d’un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut conforme a
anteriors ordenances universitàries.
Article 12. Admissió.
L’admissió a un programa de doctorat pot exigir al doctorand i a la doctoranda un conjunt
de complements de formació específica, segons el seu perfil d’accés. Aquests complements
de formació, que s’han d’explicitar en la memòria de verificació, han de ser preferentment
assignatures de títols oficials de grau i màster, i en tot cas no són activitats que formen part
del programa de doctorat, i s’han de cursar durant el primer any a partir de l’admissió en el
programa de doctorat. Aquests complements tenen, a efectes de preus públics, beques i
ajudes, la consideració de formació de doctorat.
Els complements formatius no computaran a efectes dels límits temporals establits en
l’article 13 d’aquesta normativa.
Article 13. Duració dels estudis de doctorat.
La duració dels estudis de doctorat és d’un màxim de tres anys, a temps complet, a comptar
des de l’admissió del doctorand o de la doctoranda al programa fins a la presentació de la
tesi.
No obstant això, i prèvia l’autorització de la Comissió Acadèmica responsable del
programa, poden realitzar-se estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas aquests
estudis poden tindre una duració de cinc anys des de l’admissió del doctorand o de la
doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi.
Les possibles excepcions als terminis anteriorment assenyalats es correspondran amb les
previsions previstes en l’article 3 del Reial decret 99/2011 de 28 de gener, i atenent així
mateix al que s’haja establit respecte d’això en el corresponent programa de doctorat.
Així mateix, el doctorand o la doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal en el programa
per un període màxim d’un any, ampliable fins a un any més. Aquesta sol·licitud ha de ser
dirigida i justificada davant la Comissió Acadèmica responsable del programa, que s’ha de
pronunciar sobre la procedència d’accedir a allò que s’ha sol·licitat pel doctorand o per la
doctoranda.
Article 14. Supervisió i seguiment del doctorand i de la doctoranda.
L’alumnat admès en un programa de doctorat té la consideració d’investigador o
d’investigadora en formació i s’ha de matricular anualment pel concepte de “tutela
acadèmica del doctorat”.
Quan es tracte de programes conjunts, el conveni ha de determinar la forma en què s’ha de
dur a terme la matrícula.
L’admissió a un programa de doctorat implica l’assignació al doctorand o a la doctoranda
d’un tutor o d’una tutora, a qui li correspon vetllar per la interacció del doctorand o de la
doctoranda amb la Comissió Acadèmica del programa.
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En el termini màxim de sis mesos des de la seua matriculació, la Comissió Acadèmica
responsable del programa ha d’assignar a cada doctorand i doctoranda un director o una
directora de tesi doctoral, que pot coincidir o no amb el tutor o la tutora.
Les activitats realitzades pel doctorand o per la doctoranda dins del programa de doctorat
queden registrades en l’anomenat Document d’Activitats del Doctorand o de la
Doctoranda, que té caràcter individualitzat per a cada doctorand i doctoranda, que ha de
ser revisat anualment pel tutor o per la tutora i el director o la directora de tesi i avaluat per
la Comissió Acadèmica del programa.
El Document d’Activitats del Doctorand o de la Doctoranda ha d’incorporar els informes
anuals que realitzen respecte d’això el seu tutor o la seva tutora i director o directora de
tesi, així com les avaluacions anuals realitzades per la Comissió Acadèmica.
Al Document d’Activitats del Doctorand o de la Doctoranda tindran accés, per a consulta i
incorporació de registres, el doctorand o la doctoranda, el seu tutor o la seua tutora, el seu
director o la seua directora de tesi, la Comissió Acadèmica, l’òrgan acadèmic responsable
del Programa de Doctorat i l’Escola de Doctorat.
El Document d’Activitats del Doctorand o de la Doctoranda junt amb la tesi doctoral forma
l’avaluació final del doctorat.
Abans de la finalització del primer any, el doctorand o la doctoranda ha d’elaborar un Pla
d’investigació que ha d’incloure almenys la metodologia que es vol utilitzar i els objectius
que es volen aconseguir, així com els mitjans i la planificació temporal per a fer-ho.
Aquests plans es poden millorar i detallar al llarg de la seua permanència en el programa i
ha d’estar avalat pel tutor o per la tutora i el director o la directora, i ha de ser aprovat per
la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, que ha d’incorporar-lo al Document
d’Activitats del Doctorand o de la Doctoranda.
El doctorand o la doctoranda ha d’obtindre avaluació positiva del pla d’investigació per
part de la Comissió Acadèmica perquè aquest puga continuar en el programa.
Quan el coordinador o la coordinadora del programa siga al seu torn tutor o tutora, o
director o directora de tesi del doctorand o de la doctoranda i s’haja d’avaluar el seu pla, la
Comissió Acadèmica ha d’efectuar la valoració amb la seua abstenció.
Anualment la Comissió Acadèmica del programa ha d’avaluar els plans d’investigació i el
registre d’activitats junt amb els informes que a aquest efecte han d’emetre el tutoro la
tutora i el director o la directora. L’avaluació positiva ha de ser requisit indispensable per a
continuar en el programa. Aquesta avaluació ha de ser comunicada anualment en els
terminis previstos per a això al Negociat de Doctorat del Servei de Gestió de la Docència i
Estudiants. En cas d’avaluació negativa, que ha d’estar ben motivada, el doctorand o la
doctoranda ha de ser novament avaluat en el termini de sis mesos, a l’efecte del qual ha
d’elaborar un nou pla d’investigació. En el supòsit de produir-se nova avaluació negativa,
el doctorand o la doctoranda causarà baixa definitiva en el programa, que podrà ser
recorreguda davant de l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I.
La Universitat ha d’establir les funcions de supervisió i seguiment dels doctorands i de les
doctorandes a què fa referència l’article 11 del Reial decret 99/2011 de 28 de gener, per
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mitjà d’un compromís documental firmat que serà establit per la Universitat, i que ha de ser
firmat en nom de la Universitat pel coordinador o per la coordinadora del programa de
doctorat, el doctorand o la doctortanda, el seu tutor o la seua tutora, i el seu director o la
seua directora. Aquest document ha de ser firmat en un termini màxim de sis mesos des de
l’admissió al programa del doctorand o de la doctoranda.
Aquest compromís de supervisió s’ha d’incorporar al Document d’Activitats del Doctorand
o de la Doctoranda.
En el compromís de supervisió s’ha d’especificar la relació acadèmica entre el doctorand o
la doctoranda i la Universitat, els seus drets i deures, incloent els possibles drets de
propietat intel·lectual derivats de la investigació, així com l’acceptació del procediment de
resolució de conflictes.
També ha de contemplar que tots els aspectes referents a qualsevol forma de protecció de
resultats d’investigació (propietat industrial i intel·lectual) han d’estar conformes a la
legislació vigent a nivell nacional i europeu i al que estableix el Reglament General
d’Investigació de la Universitat Jaume I. En el cas de tesis doctorals en el marc de
col·laboracions amb empreses, s’ha de tindre a més en compte el marc legal nacional i
europeu regulador dels drets sobre invencions i de les ajudes d’estat a la investigació,
desenvolupament i innovació.
En el compromís de supervisió s’han d’incloure també els deures respectius del tutor o de
la tutora del doctorand o de la doctoranda i del seu director o de la seua directora de tesi,
per la qual cosa s’han d’incorporar les seues firmes, una vegada nomenats o nomenades
per la Comissió Acadèmica.

Article 15. Procediment de resolució de conflictes.
Els dubtes o controvèrsies que sorgisquen en relació amb els agents implicats en el
desenvolupament del Programa de Doctorat han de ser portats per les persones
interessades, en primer terme, davant de la Comissió Acadèmica del Programa.
En el cas que aquests dubtes o controvèrsies concloguen en un conflicte, la seua resolució
correspon en primera instància a l’òrgan acadèmic responsable del programa de doctorat, i
en segona, davant de l’Escola de Doctorat, les resolucions de la qual poden ser
recorregudes d’alçada davant del rectorat.
Els drets i deures dels doctorands i de les doctorandes, com a investigadors i investigadores
en formació, s’han d’ajustar a la Carta Europea de l’Investigador i al Codi de Conducta per
a la Contractació d’Investigadors de març de 2005.
CAPÍTOL IV. ELABORACIÓ I DEFENSA DE LA TESI DOCTORAL
Article 16. La tesi doctoral.
La tesi doctoral consisteix a un treball original d’investigació elaborat en qualsevol camp
del coneixement. La tesi ha de capacitar el doctorand i la doctoranda per al treball autònom
en l’àmbit de l+D+I.
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Article 17. Elecció i registre del tema de la tesi doctoral.
El doctorand o la doctoranda ha de proposar a la Comissió Acadèmica del programa el
tema de la tesi doctoral, avalat pel seu directoro per la seua directora. Una vegada aprovat,
s’ha de registrar i incorporar a la base de dades generals de temes de tesi de la Universitat
Jaume I.
Article 18. Procés d’avaluació per a garantir la qualitat de la tesi doctoral.
Per a garantir la qualitat de la tesi doctoral, una vegada finalitzada la mateixa, però amb
anterioritat a la seua presentació formal, i a instàncies del doctorand o de la doctoranda, la
Comissió Acadèmica del programa, escoltat el director o la directora de la tesi, ha de
remetre a l’Escola de Doctorat una proposta raonada d’entre dos i cinc experts i/o expertes,
fent constar la seua idoneïtat en la matèria objecte de la tesi. L’Escola de Doctorat ha de
designar dos experts i/o expertes perquè efectuen l’avaluació de la tesi.
Tots els membres de la proposta han de tindre el grau de doctorat, experiència
investigadora acreditada i reconeguts o reconegudes especialistes en el tema de la tesi. No
es consideren a aquests efectes els doctors i les doctores membres de la Universitat Jaume I
o d’altres centres d’investigació que puguen tindre relació amb la realització o
desenvolupament de la tesi doctoral corresponent.
Aquest grup d’experts pot formar part, amb posterioritat, del tribunal de tesi doctoral.
La Comissió Acadèmica responsable del programa de doctorat ha d’enviar a cadascun de
les dues persones avaluadores una còpia de la tesi, junt amb un formulari que han d’omplir
per a la seua avaluació, on s’ha d’especificar clarament si l’avaluació és positiva o no, o si
requereix modificacions i si cal una nova revisió.
Les persones expertes disposen d’un mes, comptat des del dia de la recepció de la tesi, per
a fer arribar a la Comissió Acadèmica del programa l’informe corresponent. Aquests
informes s’han de traslladar al doctorand o a la doctoranda, al seu director o a la seua
directora i tutor o tutora, si és el cas. Si qualsevol dels informes és desfavorable la
Comissió Acadèmica del programa ha de comunicar al doctorand o a la doctoranda les vies
que puguen conduir a corregir adequadament la seua tesi doctoral.
Article 19. Autorització per a la presentació de la tesi doctoral.
Una vegada finalitzat el procés d’avaluació, el doctorand o la doctoranda pot demanar a la
Comissió Acadèmica del programa l’autorització per a presentar la tesi doctoral.
La tesi ha d’anar acompanyada de l’autorització del seu director o de la seua directora, o
directors o directores, així com de les observacions que estimen oportunes sobre el procés
d’avaluació.
Quan el director o la directora de la tesi no siga professor o professora de l’òrgan
responsable del programa, el tutor o la tutora ha de ratificar, per mitjà d’un escrit raonat,
l’autorització del director o la directora de la tesi doctoral.
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A la vista dels informes de les persones expertes i de l’informe del director o de la
directora de la tesi, l’òrgan responsable ha de decidir si autoritza la presentació de la tesi
doctoral.
La tesi doctoral no pot ser modificada en cap part després d’efectuada la sol·licitud de
depòsit.
Des de l’autorització per part de la Comissió Acadèmica del programa fins al dipòsit no
poden transcórrer més de tres mesos.
Article 20. Dipòsit i publicitat de la tesi doctoral.
El doctorand o la doctoranda ha de presentar, junt amb l’autorització de la Comissió
Acadèmica del programa de doctorat per a la presentació de la tesi doctoral, dos exemplars
de la tesi en el Negociat de Doctorat del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants, que
han de quedar en dipòsit, a efectes d’exposició pública, durant un termini de quinze dies,
un en el negociat mencionat i l’altre en la Comissió Acadèmica responsable del programa
de doctorat.
Els exemplars han d’estar degudament enquadernats i paginats, de manera que no puga
haver-hi substitució o modificació; també és necessari que s’incloga el nom de la
Universitat Jaume I i que es reflectisquen les dades de la tesi en la portada.
El Negociat de Doctorat del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants ha de comunicar
el depòsit de la tesi a tot el Personal Docent i Investigador de la Universitat Jaume I per a
que pugue examinar els exemplars dipositats i, si és el cas, dirigir per escrit a l’Escola de
Doctorat les consideracions que consideren oportunes.
En aquest mateix termini, la Comissió Acadèmica del programa de doctorat ha de presentar
en el Negociat de Doctorat del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants, perquè quede
a disposició de l’Escola de Doctorat tota la documentació que haja generat l’avaluació de
la tesi, incloent els informes de les persones expertes.
A la vista de la documentació generada en el procés d’avaluació, de l’informe de la
direcció de la tesi, de l’autorització de la Comissió Acadèmica responsable per a la
presentació de la tesi, i de les al·legacions formulades, si és el cas, en el termini
d’exposició pública, l’Escola de Doctorat ha de decidir si autoritza o no la defensa de la
tesi doctoral; en aquest moment pot demanar la informació addicional que considere
oportuna.
En el supòsit de no autoritzar la defensa de la tesi, la Comissió ha de comunicar per escrit,
en el termini màxim de 15 dies, al doctorand o doctoranda, al director o a la directora de la
tesi i a la Comissió Acadèmica del programa les raons o motius de la seua decisió.
Entre el dipòsit i la defensa de la tesi ha de transcórrer, almenys, un mes. El termini màxim
des que s’efectue el dipòsit de la tesi doctoral fins a la seua defensa, no pot ser superior a
sis mesos, en base a allò que estableix l’article 13.2 del Reial decret 99/2011, de 28 de
gener. Transcorregut aquest termini s’ha d’iniciar novament el procés d’autorització i
depòsit de la tesi.
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Article 21. Tribunal de la tesi doctoral.
Transcorregut el període d’exposició pública de la tesi doctoral, la Comissió Acadèmica
responsable del programa de doctorat, escoltada la direcció de la tesi, ha d’elevar a
l’Escola de Doctorat la proposta de tribunal que ha de jutjar la tesi doctoral, amb un
informe raonat sobre la idoneïtat de totes les persones membres proposades.
La proposta ha de concretar els càrrecs de president o presidenta i secretari o secretària del
tribunal.
El tribunal ha d’estar constituït per tres membres titulars i dos suplents, tots i totes amb el
grau de doctorat i amb experiència investigadora acreditada. Com a màxim, un pertanyerà
a la Universitat Jaume I o a les institucions col·laboradores en l’Escola o en el programa de
doctorat.
Excepcionalment, el nombre de membres titulars del tribunal podrà ser superior a l'indicat
si així ho estableixen els convenis de cotutela de tesi o si ho aprova la Comissió de
Doctorat a proposta de l'òrgan responsable del programa de doctorat. En el dit supòsit, les
despeses ocasionades per viatges, dietes, assistències …dels membres titulars que superen
la xifra de tres seran a càrrec del grup d’investigació del qual forme part el director o
directora de la tesi. Se requerirà, a més a més, el vistiplau de l’investigador o investigadora
principal del grup, que assumirà les despeses mencionades i indicarà la imputació
pressupostària corresponent.
En el supòsit que el nombre de membres titulars del tribunal siga superior a tres, com a
màxim dos podràn pertanyer a la Universitat Jaume I o a les institucions col·laboradores en
l’Escola o en el programa de doctorat.
Per tal que el tribunal puga actuar vàlidament, és necessària la presència de tots els seus
membres.

En cap cas poden formar part del tribunal el director o la directora de la tesi ni el tutor o la
tutora, excepte en els casos de tesi presentada en el marc d’acords bilaterals de cotutela
amb universitats estrangeres, que així ho tinguen previst.
Atenent a la proposta, l’Escola de Doctorat, a través del Negociat de Doctorat del Servei de
Gestió de la Docència i Estudiants, ha de procedir a la designació dels membres del
tribunal i autorització de la defensa de la tesi doctoral.
En cas de renúncia per causa justificada d’un membre del tribunal titular, el president o
presidenta ha de procedir a substituir-lo per la suplent corresponent.
El tribunal de tesi es considera constituït quan el Negociat de Doctorat rep l’acceptació,
almenys, dels membres titulars del tribunal.
Una vegada designat i constituït el tribunal, el Negociat de Doctorat del Servei de Gestió
de la Docència i Estudiants, ho ha de comunicar a la Comissió Acadèmica responsable del
programa de doctorat. A partir d’aquest moment, el doctorand o la doctoranda ha de
presentar a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat els exemplars de la tesi que,
després d’haver sigut degudament diligenciats per a garantir que coincideixen amb els
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dipositats, s’han de remetre els membres del tribunal, per part de l’òrgan responsable del
programa.
Article 22. Defensa i avaluació de la tesi doctoral.
L’acte de defensa de la tesi ha de ser convocat pel president o per la presidenta i comunicat
pel secretari o per la secretària a l’Escola de Doctorat amb una antelació mínima de 15 dies
naturals a la seua celebració. Ha de tindre lloc en sessió pública i consistir en l’exposició i
defensa pel doctorand o per la doctoranda davant de les persones membres del tribunal del
treball d’investigació realitzat, la metodologia, el contingut i les conclusions, amb especial
menció a les aportacions originals.
Les persones membres del tribunal han de formular al doctorand o a la doctoranda les
qüestions que consideren oportunes. Els doctors i les doctores presents en l’acte públic
poden formular qüestions en el moment i forma que indique la presidència del tribunal.
El Document d’Activitats del Doctorand o de la Doctoranda més la documentació generada
en el procés d’avaluació i posterior dipòsit queda en disposició dels membres del tribunal
de la tesi.
Quan es tracte de tesis doctorals en què es complisquen les condicions fixades per a
obtindre la menció de doctor o doctora internacional en el títol, la defensa de la tesi ha de
ser efectuada en la Universitat Jaume I, o, en el cas de programes de doctorat conjunts, en
qualsevol de les universitats participants en els termes que identifiquen els convenis de
col·laboració.
El Tribunal que avalue la tesi ha de disposar del Document d’Activitats del Doctorand o de
la Doctoranda que es contempla en l’article 14 d’aquesta normativa. Aquest document de
seguiment no dóna lloc a una puntuació quantitativa però sí que constitueix un instrument
d’avaluació qualitativa que complementa l’avaluació de la tesi doctoral.
Després de la defensa de la tesi, el tribunal ha d’emetre, en una primera sessió, un informe
i la qualificació global concedida a la tesi d’acord amb la següent escala: no apte, aprovat,
notable o excel·lent.
El tribunal pot atorgar, en una segona sessió, la menció de cum laude si s’emet, en aquest
sentit, el vot secret positiu per unanimitat. Per a això se seguirà el procediment següent:
1. Els membres del tribunal omplen el document específic de vot que a aquest efecte
els és entregat per la secretaria del tribunal, i el tornen omplit en sobre tancat a la
pròpia secretaria.
2. Per la presidència es procedeix, posteriorment, a l’obertura dels sobres que
continguen els vots emesos pels membres del tribunal, i a l’escrutini dels mateixos.
3. Finalitzat l’escrutini dels vots, i quan existisca unanimitat positiva, la tesi doctoral
obté la menció cum laude.
Si el doctorand o la doctoranda ha sol·licitat optar a la menció internacional en el títol de
doctor o de doctora, la secretaria del tribunal ha d’incloure la certificació que s’han complit
totes les exigències contingudes en l’article 27 de la present normativa.
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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.
Article 23. Característiques i format de la tesi doctoral
La portada de la tesi ha d’incorporar en tot cas:
1.
2.
3.
4.
5.

L’escut de la Universitat
Títol de la tesi
Nom de l’autor o autora
Director o directora de la tesi
Mes i any

S’accepta, amb la conformitat de l’òrgan responsable del programa i de la direcció de la
tesi, la presentació de tesis doctorals la memòria de la qual incloga directament articles
indexats en reconegudes revistes o altres publicacions científiques internacionals, i l’autor
o l’autora dels quals siga el doctorand o la doctoranda, o aquest o aquesta figure com a
coautor o coautora o primer firmant de l’article.
Aquelles tesis doctorals que opten per la incorporació d’articles (compendi de
publicacions) han d’ajustar-se, en la mesura que siga possible, a l’estructura següent:
−
−
−
−
−

Introducció/objectius.
Un capítol per article incorporat.
Discussió general dels resultats.
Conclusions.
Acceptació dels coautors que el doctorand presenta el treball com a tesi i renúncia
expressa d’aquests a presentar-ho com a part d’una altra tesi doctoral.

Article 24. Tesi escrita en una llengua diferent de les oficials
La tesi pot ser desenvolupada i, si és el cas, defensada, en els idiomes habituals per a la
comunicació científica en el seu camp de coneixement.
La tesi doctoral escrita en una llengua diferent del valencià o al castellà, en el moment de
ser dipositada, ha de contindre un apartat prou ampli en una d’aquestes dues llengües, i ha
de formar part de l’enquadernació de la tesi on s’incloga necessàriament:
−
−
−
−

Objecte i objectius de la investigació.
Plantejament i metodologia utilitzats.
Aportacions originals.
Conclusions obtingudes i futures línies d’investigació.

Article 25. Tesis doctorals sotmeses a processos de protecció o transferència de
tecnologia o de coneixement.
Finalitzada l’elaboració de la tesi doctoral, i quan concórreguen circumstàncies
excepcionals que han de ser determinades per la Comissió Acadèmica del programa, com
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poden ser, entre altres, la participació d’empreses en el programa o Escola, l’existència de
convenis de confidencialitat amb empreses, o la possibilitat de generació de patents que
recaiguen sobre el contingut de la tesi, el doctorand o la doctoranda ha de sol·licitar a
l’Escola de Doctorat la no publicitat dels aspectes que es consideren objecte de protecció,
tant en el procés d’exposició pública i avaluació prèvia com en el de la defensa pública de
la tesi.
La sol·licitud només es pot acceptar quan quede acreditat que el secret és absolutament
indispensable per a l’èxit del procés de protecció o transferència.
L’Escola de Doctorat ha de resoldre sobre la mencionada sol·licitud notificant l’acord al
doctorand o a la doctoranda, i si és el cas al director o a la directora i al tutor o la tutora de
la tesi.
L’acceptació de la sol·licitud de publicitat restringida per part de l’Escola de Doctorat
contempla els aspectes següents:
1. les persones avaluadores externes i membres del tribunal de tesi han de firmar els
acords de confidencialitat pertinents.
2. Durant el període d’exposició pública la tesi doctoral pot ser revisada en els termes
que expressament determine l’Escola de Doctorat.
3. L’acte públic de defensa pot ser restringit en les parts acollides a l’acord de
confidencialitat.
4. La difusió dels arxius electrònics dels reposadors institucionals, així com del
Ministeri, ha de ser inhibida durant el temps necessari per a la seua protecció.
Article 26. Tesis doctorals en règim de cotutela.
Les tesis doctorals poden realitzar-se davall la modalitat de cotutela; per a això és
indispensable que se subscriga el corresponent conveni entre la Universitat Jaume I i la
Universitat estrangera corresponent.
En tot cas, per a poder acollir-se a un conveni de cotutela, els doctorands i les doctorandes
han d’haver complit les condicions de formació a les quals fa referència l’article 2
d’aquesta normativa, com a requisit indispensable per a efectuar l’estada de formació i
desenvolupament d’investigació objecte del conveni de cotutela.
El conveni ha de determinar necessàriament les condicions en què s’ha de desenvolupar
l’estada del doctorand o de la doctoranda en la universitat estrangera, els objectius que han
de ser coberts durant la mateixa així com la forma en què s’ha de dur a terme el procés
previ d’informació pública de la tesi, el desenvolupament de la defensa de la mateixa i la
composició del tribunal, que en tot cas queda al que l’Escola de Doctorat determine segons
allò que s’ha indicat en l’article 5 d’aquesta normativa.

Article 27. Menció internacional en el títol de doctor o doctora.
1. Es pot incloure en l’anvers del títol de doctor la menció de doctorat internacional,
sempre que concórreguen les circumstàncies següents:
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a) Que, durant el període de formació necessari per a l’obtenció del títol de
doctorat, el doctorand haja realitzat una estada mínima de tres mesos fora
d’Espanya en una institució d’ensenyança superior o centre d’investigació de
prestigi cursant estudis o realitzant treballs d’investigació. L’estada no pot ser
en el país de residència habitual del doctorand o de la doctoranda. Les estades i
les activitats han de ser avalades per la direcció i autoritzades per la Comissió
Acadèmica i s’han d’incorporar al Document d’Activitats del Doctorand.
b) Que part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s’haja redactat i
siga presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en
el seu camp de coneixement, diferent de qualsevol de les llengües oficials a
Espanya, excepte en els casos en què l’estada, informes i experts procedisquen
d’un país de parla hispana.
c) Que la tesi haja sigut informada per un mínim de dues persones expertes
pertanyents a alguna institució d’educació superior o institut d’investigació no
espanyola.
d) Que, almenys, una persona experta pertanyent a alguna institució d’educació
superior o centre d’investigació no espanyola, amb el títol de doctor o doctora, i
diferent de la persona responsable de l’estada mencionada en l’apartat a) haja
format part del tribunal avaluador de la tesi.
2. La sol·licitud per a optar a la menció de doctor o doctora internacional ha
d’entregar-se quan es presente la tesi junt amb la documentació següent:
a) Certificació, expedida per la institució d’ensenyança superior o centre
investigador, d’haver realitzat una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya
en una institució d’ensenyança superior o centre d’investigació de prestigi. En
la certificació han de constar les dates d’inici i finalització de l’estada, així com
el director o directora del grup d’investigació en què ha col·laborat.
b) Els informes de les dues persones expertes pertanyents a alguna institució
d’educació superior o institut d’investigació no espanyola.
c) Breu currículum científic de tot el professorat que ha emès aquests informes.
d) La defensa de la tesi ha d’efectuar-se en la universitat on el doctorand o la
doctoranda estiguera inscrit o inscrita; en el cas de programes de doctorat
conjunts, en qualsevol de les universitats participants o en els termes que
indique el corresponent conveni de col·laboració.
Article 28. Període de tramitació de la tesi doctoral.
A aquest efecte del còmput de terminis i de les actuacions relatives a la tramitació i lectura
de la tesi doctoral, excepte que s’indique el contrari, no es tenen en compte els dies
inhàbils i els corresponents al mes d’agost.
Article 29. Arxiu de tesi doctoral.
El Centre de Documentació de la Universitat Jaume I assumeix les funcions
d’organització, custòdia i arxiu de les tesis doctorals.
Els autors i les autores de les tesis, quan efectuen el dipòsit, han d’autoritzar per escrit la
consulta i el préstec. Si hi ha raons justificades perquè la consulta i el préstec requerisquen
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l’autorització individual dels autors o de les autores, aquests o aquestes han de fer constar
els motius i el termini en què es pot realitzar la consulta.
Després de la defensa de la tesi, el doctorand o la doctoranda ha d’omplir i enviar al
Consell de Coordinació Universitària la fitxa normalitzada establida per a la incorporació a
la base de dades TESEU. A aquest efecte, ha d’introduir, mitjançant la utilització del
formulari disponible al web, les dades bàsiques de la tesi (descriptors, resum i índex) i
indicar si autoritza o no la difusió del text complet.
També hi ha la possibilitat, per al doctorand o a la doctoranda, d’introduir la tesi en la base
de dades TDX. La inclusió en TDX permet que les tesis llegides en la Universitat Jaume I
puguen ser visualitzades en tot el món, amb caràcter gratuït i amb fins exclusius de
docència i investigació. TDX forma part de la Networked Digital Library of Theses and
Dissertations, biblioteca digital de tesis doctorals electròniques d’àmbit internacional.

Disposició transitòria primera.
L’actual Comissió de Doctorat manté la seua composició i continua exercint les funcions
que en l’actualitat li estan encomanades, i realitza igualment la funció d’estudi i informe de
les propostes de programes de doctorat que s’estableixen en l’article 3 d’aquesta
normativa, fins a l’aprovació i posada en funcionament de l’Escola de Doctorat a què fa
referència l’article 5 de aquesta normativa.
De la mateixa manera, fins que es produïsca l’aprovació i posada en funcionament de
l’Escola de Doctorat, els programes de doctorat que s’aproven en la Universitat Jaume I, de
conformitat amb les determinacions establides en el Reial decret 99/2011 i en la present
normativa, queden automàticament adscrits al vicerectorat competent en la matèria.
Disposició transitòria segona.
Totes les referències efectuades en el capítol IV d’aquesta normativa a la Comissió
Acadèmica s’entenen referides a l’òrgan responsable del programa de doctorat fins que es
produïsca la creació de la Comissió Acadèmica en cada un dels programes de Doctorat que
s’oferisquen segons el Reial decret 99/2011.
Disposició transitòria tercera
1. Als doctorands i a les doctorandes que en la data d’entrada en vigor del Reial decret
99/2011 hagueren iniciat estudis de doctorat conforme a anteriors ordenances, els
s’apliquen les disposicions reguladores del doctorat i de l’expedició del títol de
doctor o doctora per les què hagueren iniciat aquests estudis.
2. El règim relatiu a tribunal, defensa i avaluació de la tesi doctoral previst en el Reial
decret 99/2011 i en la present normativa és aplicable a aquest estudiantat a partir de
l’11 de febrer de 2012.
3. En tot cas, les persones que a l’entrada en vigor del Reial decret 99/2011 es troben
cursant estudis de doctorat disposen de 5 anys per a la presentació i defensa de la
tesi doctoral. Transcorregut aquest termini (11 de febrer de 2016) sense que s’haja
produït aquesta, el doctorand o la doctoranda causarà baixa definitiva en el
programa.
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Disposició transitòria quarta.
Els programes de doctorat ja verificats conforme al que estableix el Reial decret
1393/2007, de 29 d’octubre, han d’estar adaptats al que disposa aquesta normativa i estar
verificats conforme al que estableix el Reial decret 99/2011 amb anterioritat a l’inici del
curs acadèmic 2013/14. En tot cas aquests programes han de quedar completament
extingits amb anterioritat al 30 de setembre de 2017.
Disposició derogatòria.
Queden derogades les normatives i disposicions d’inferior o el mateix rang que s’oposen al
que estableix aquesta normativa sense perjuí del que estableixen les disposicions
transitòries.
Disposició final.
En tot allò no previst en aquesta normativa cald ajustar-se a allò que s’ha disposat per
l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I en desplegament del Reial decret 99/2011.
Entrada en vigor.
Aquesta Normativa entra en vigor l’endemà de la seua aprovació pel Consell de Govern de
la Universitat Jaume I.
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