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Normativa de permanència en els estudis de doctorat 1 

Aquesta normativa desenvolupa els criteris de permanència establerts en el Reial decret 

99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, i en la 

Normativa dels estudis de doctorat, regulats pel RD 99/2011, a la Universitat Jaume I (aprova-

da 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). Ambdues normes estableixen que els estudis de doctorat es poden 

desenvolupar a temps complet i, prèvia autorització de la comissió acadèmica del programa de 

doctorat (CAPD), a temps parcial. 

 

 
1. Estudis de doctorat a temps complet 

El règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de doctorat de la Universitat Jaume I és el de 

temps complet. La durada dels estudis de doctorat, a temps complet, és d’un màxim de 

tres anys comptadors des de l’admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la 

presentació de la tesi doctoral. 

Si, transcorregut l’esmentat termini de tres anys no s’ha presentat la sol·licitud de dipòsit 

de la tesi, la CAPD pot autoritzar la pròrroga d’aquest termini per un any més que, excepci-

onalment, es podria ampliar per un altre any addicional, en les condicions que s’hagen es-

tablert en el corresponent programa de doctorat. 

 
2. Estudis de doctorat a temps parcial 

Es poden realitzar estudis de doctorat a temps parcial amb l’autorització prèvia de la CAPD. 

En aquesta circumstància, la durada màxima dels estudis des de l’admissió al programa fins 

a la presentació de la tesi doctoral és de cinc anys. En el cas d’estudis a temps parcial la 

pròrroga es pot autoritzar per dos anys més que, així mateix, excepcionalment, es podria 

ampliar per un altre any addicional. 

L’estudiantat que vulga realitzar estudis a temps parcial ha de justificar en el moment de la 

sol·licitud d’admissió els motius pels quals no pot realitzar els estudis a temps complet. Una 

vegada concedida la modalitat d’estudis a temps parcial, aquesta condició es mantindrà en 
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cursos successius, sempre que no canvien les circumstàncies inicials. La continuació o la 

modificació d'aquestes circumstàncies s'indicarà en el moment de realitzar la matrícula. No 

obstant això, la Universitat pot requerir a l'estudiant la justificació documental de la conti-

nuació de les circumstàncies que han donat lloc a la concessió dels estudis a temps parcial. 

Són motius per a realitzar estudis a temps parcial les necessitats educatives especials, la si-

tuació laboral de l’estudiantat, les funcions de representació estudiantil, ser esportista d’alt 

nivell, la conciliació familiar, la simultaneïtat d’estudis, i altres motius degudament justifi-

cats al parer de la CAPD. 

 
3. Canvi de règim de dedicació a l’estudi 

El canvi de modalitat de dedicació a l’estudi només es pot sol·licitar anualment i en el mo-

ment de la renovació de la matrícula de tutela acadèmica corresponent a cada curs acadè-

mic. Durant el mateix curs acadèmic no es poden autoritzar canvis en el règim de dedicació 

a l’estudi. 

La sol·licitud de canvi del règim de dedicació de temps parcial a temps complet serà auto-

ritzada de manera automàtica. La sol·licitud de canvi del règim de dedicació de temps com-

plet a temps parcial ha de ser autoritzada per la CAPD, prèvia justificació per part del doc-

torand o doctoranda dels motius pels quals no pot realitzar els estudis a temps complet, i 

escoltat el tutor o tutora i el director o directora de la tesi. Aquesta justificació s’ha 

d’efectuar mitjançant instància adreçada a l’Escola de Doctorat i s’ha de presentar dins del 

període de la renovació de matrícula. L’incompliment de l’obligació de justificar els motius 

comportarà automàticament la denegació de la sol·licitud 

El còmput del temps màxim de permanència en el programa per a estudiantat amb regim 

de dedicació que inclou períodes a temps complet i a temps parcial és de quatre anys. 

 
4. Complements de formació 

En el moment de l’admissió als programes de doctorat les CAPD podran incloure l’exigència 

de complements de formació específics als doctorands i doctorandes. 



  

Vicerectorat d’Investigació i Doctorat  
Escola de Doctorat 
 
 
 

 

Normativa de permanència en els estudis de doctorat 3 

L’organització de la docència, la matrícula i l’avaluació dels complements formatius, inclo-

ent-hi quan pertoque la realització del treball de final de màster, es realitzarà d’acord amb 

la normativa que regula els estudis de màster universitari a la Universitat Jaume I. Aquests 

complements de formació específica tenen, als efectes de preus públics i de concessió de 

beques i ajudes a l’estudi, la consideració de formació de nivell de doctorat i el seu desen-

volupament no computa a l’efecte del límit establert per a la durada dels estudis. La matrí-

cula en els complements de formació es pot simultaniejar amb la matrícula en concepte de 

tutela acadèmica. 

En cap circumstància es pot autoritzar que el doctorand o doctoranda es matricule en com-

plements formatius per un nombre superior a 18 crèdits ECTS i, en casos excepcionals, a 

24 crèdits ECTS. Per a programes interuniversitaris aquest límit pot variar en funció del que 

s’establisca en els convenis corresponents. 

Els doctorands i doctorandes amb complements formatius assignats en la seua admissió 

disposaran d’un curs acadèmic per a la seua superació, independentment que es tracten 

d’estudiants a temps complet o temps parcial. Durant aquest curs acadèmic tindràn la con-

sideració de doctorand o doctoranda mitjançant una admissió provisional al programa. Su-

perats els complements, l’admissió serà definitiva i el còmput de la durada màxima dels es-

tudis s’efectuarà a partir del curs acadèmic següent a la seua superació. La no superació 

dels complements implicarà la no admissió al programa i l’anul·lació de la matrícula de tute-

la acadèmica. En aquestes circumstàncies es procedirà a la devolució de l’import de la ma-

trícula de tutela acadèmica.  

 
5. Permanència en un programa de doctorat 

Anualment, la comissió acadèmica del programa ha d’avaluar el pla d’investigació i el do-

cument d’activitats juntament amb els informes que a aquest efecte han d’emetre el tutor o 

tutora i el director o directora. L’avaluació positiva és requisit indispensable per a continuar 

en el programa. En cas d’avaluació negativa, que ha de ser degudament motivada, el doc-

torand o doctoranda ha de tornar a ser avaluat en el termini de sis mesos, i a aquest efecte 

s’ha d’elaborar un nou pla d’investigació. Si es produeix una nova avaluació negativa, el 

doctorand o doctoranda serà declarat baixa definitiva en el programa.  
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L’estudiantat que no supere aquest procés d’avaluació podrà matricular-se, després 

d’efectuar la preinscripció, en un programa de doctorat diferent. Si no supera l’avaluació en 

el nou programa no podrà matricular-se en un programa de doctorat a la Universitat Jau-

me I. 

 
6. Matrícula de tutela acadèmica 

Els doctorands i doctorandes admesos en un programa de doctorat s’han de matricular 

anualment, i fins a l’autorització de la defensa de la tesi per l’Escola de Doctorat, pel con-

cepte de tutela acadèmica del doctorat. La matrícula s’efectuarà obligatòriament en el ter-

mini establert a l’efecte en el calendari acadèmic, i s’abonarà la quantitat que per a cada 

curs fixe la Generalitat Valenciana, tant si es cursen estudis a temps complet com a temps 

parcial. Aquesta obligació no serà d’aplicació als doctorands i doctorandes que es troben de 

baixa temporal en el període en què aquesta haja sigut autoritzada. 

Per al pagament de l’import l’estudiantat pot elegir alguna de les següents modalitats: 

•  Un únic pagament: el pagament de l’import de la matrícula es fa en una sola ve-

gada mitjançant un rebut, targeta o domiciliació bancària, en finalitzar el període 

de la matrícula. 

•  Fraccionat en dos terminis: es pot fraccionar el pagament de l’import en dos ter-

minis d’igual quantitat que s’han de domiciliar obligatòriament; el primer 

s’abonarà en finalitzar el període de la matrícula i el segon en la segona quinzena 

de gener.    

Transcorregut el període de pagament voluntari des de l’emissió del rebut, o l’endemà de la 

devolució del rebut domiciliat per part de l’entitat bancària, es portarà a terme el cobra-

ment, mitjançant un requeriment de pagament, de les quantitats pendents. El termini mà-

xim per a abonar el deute o presentar al·legacions és de quinze dies hàbils comptadors des 

de l’endemà de la notificació de requeriment de pagament.  
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Quan en un curs acadèmic, el doctorand o doctoranda no formalitze la matrícula i no abone 

l’import corresponent a la tutela acadèmica sense justificació, el temps transcorregut es 

computarà a l’efecte de la durada màxima dels estudis segons corresponga. 

 
7. Baixa temporal en el programa de doctorat 

El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal en el programa. La sol·licitud de 

baixa temporal s’ha de realitzar mitjançant instància adreçada a l’Escola de Doctorat i indi-

cant els motius pels quals se sol·licita la baixa. Els períodes de baixa no computen en el 

temps de permanència en el programa. La baixa no comporta la devolució dels imports pa-

gats. En el cas que el període de la baixa incloga el període de renovació de matrícula esta-

blert en el calendari acadèmic, el doctorand o doctoranda tindrà l’obligació d’efectuar la re-

novació de la matrícula en el moment de la seua reincorporació al programa. L’exempció de 

l’obligació d’abonar l’import de la matrícula de tuteles acadèmiques només es contempla 

quan el període de baixa siga, almenys, d’un curs acadèmic complet.   

Quan la baixa temporal siga motivada per raons de malaltia del doctorand o doctoranda, 

embaràs, permís per maternitat o paternitat o malaltia prolongada d’un familiar de primer 

grau, la baixa serà autoritzada d’ofici pel període temporal de durada de la baixa mèdica o 

permís. 

Les sol·licituds de baixa temporal voluntària en el programa només es contemplen per un 

període màxim d’un any, ampliable fins a un any més. En aquest cas, la sol·licitud s’ha 

d’efectuar abans del 15 de desembre de cada curs acadèmic. Aquesta sol·licitud ha de ser 

dirigida a la CAPD i justificada davant d’aquesta, que s’ha de pronunciar sobre la procedèn-

cia d’accedir a la sol·licitud després d’escoltar el tutor o tutora i el directora o directora de la 

tesi. Les sol·licituds presentades amb posterioritat a aquesta data només es tindran en 

compte si es deriven de situacions sobrevingudes i sempre que es justifiquen documental-

ment.  

 
8. Baixa definitiva en el programa de doctorat 
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El doctorand o doctoranda pot causar baixa definitiva en el programa de doctorat a petició 

pròpia. Es pot sol·licitar la devolució de l'import pagat en la darrera renovació de matrícula, 

excloent-hi les taxes administratives, si l’anul·lació se sol·licita per motius de malaltia greu 

de l’estudiant o qualsevol altra causa degudament justificada. Així mateix, es té dret a la 

devolució d’aquest import si s’ha estat admès en un altra universitat 

El doctorand o doctoranda causarà baixa definitiva en el programa de doctorat quan no fi-

nalitze el procés de matriculació o renovació de matrícula. També serà motiu de baixa el fet 

de no abonar la tutela acadèmica en els terminis establerts, sense causa justificada, per un 

període de dos cursos acadèmics.  

El doctorand o doctoranda causarà baixa definitiva en el programa de doctorat en cas de 

rebre avaluació negativa de la CAPD segons estableix l’apartat cinquè d’aquesta normativa. 


