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PREÀMBUL 
 
El Reial Decret 55/2005 estableix l'estructura dels estudis universitaris en dos nivells 
(grau i postgrau) i tres cicles, de manera que el postgrau comprèn els dos últims cicles, 
conduents a l'obtenció dels títols de màster i de doctor. Així s’adapta el sistema 
espanyol de títols a les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), 
recollides en la Declaració de Bolonya i successives.  
 
Els nous ensenyaments de postgrau, conduents a títols oficials amb plena validesa en tot 
l'Estat, permeten alhora:  

• implantar la reforma del sistema d'ensenyament-aprenentatge implícit en 
l'esperit de l'EEES, situant l’estudiant o estudianta com a vertader protagonista i 
agent del procés formatiu. 

• acostar l'oferta formativa de les universitats a les demandes de tot caire: 
desenvolupament social i econòmic, especialment en sectors emergents, i 
recerca científica i humanística, bàsica i aplicada. 

• enriquir la capacitat formativa de les universitats propiciant llur col·laboració, 
també i principalment amb altres universitats europees, i incorporant els 
coneixements i l'experiència d'investigadors i investigadores i professionals 
aliens al món universitari. 

 
Així doncs, cal que l'estructura dels ensenyaments de postgrau siga suficientment 
flexible per a permetre una adaptació ràpida a necessitats socials canviants i, alhora, 
suficientment rigorosa per assegurar l'excel·lència de l'oferta formativa, com és exigible 
a una universitat pública. En aquest sentit, el RD 56/2006 permet dotar l’estructura dels 
nous postgraus oficials d'una gran flexibilitat i estableix un sistema d’acreditació per tal 
d’assegurar la qualitat dels estudis. És, doncs, necessari dotar els estudis de postgrau 
d’estructures de gestió acadèmica i administrativa i de control que responguen a aquesta 
doble vessant de flexibilitat i rigor.  
 
Els Estatuts de la Universitat de València atribueixen les competències de programació, 
coordinació i supervisió dels títols actuals de llicenciat i diplomat i els futurs de grau a 
les Comissions Acadèmiques de Títol (CAT) i atribueix als departaments les 
competències d’assignar i coordinar la docència dels ensenyaments que tinguen 
encomanats. Els estudis de postgrau s’orienten cap a la formació avançada, de caràcter 
especialitzat o multidisciplinari, dirigida bé a una especialització acadèmica o 
professional, bé a promoure la iniciació en tasques investigadores. A més, els processos 
d’acreditació preceptius exigeixen la màxima adequació del currículum del professorat 
a les matèries que imparteixen. Per tot això cal ampliar les competències i la 
responsabilitat dels òrgans de gestió acadèmica dels ensenyaments de postgrau respecte 
a les de les CAT, a fi de dotar-los d’una major agilitat de gestió i d’un control més 
pròxim dels ensenyaments, tot respectant les competències dels departaments. 
 
El Reial Decret 56/2005, que regula els estudis oficials de postgrau, estableix que la 
responsabilitat d'organitzar els programes de postgrau “correspon a les universitats, que 

determinaran tant la composició i normes de funcionament de la comissió d'estudis de 

Postgrau com els centres universitaris encarregats del seu desenvolupament”. En 
efecte, l’article 4.1 disposa que la universitat ha d'establir la forma en què s'elaboren i 
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organitzen els programes de postgrau, d'acord amb els criteris i requisits acadèmics 
continguts en el citat RD; a més, l’article 4.2 disposa que els programes de postgrau 
seran proposats, a iniciativa de l'òrgan responsable del seu desenvolupament, per una 
comissió d'estudis de postgrau designada per la universitat. En l'article 7, s’indica que la 
universitat ha d'establir el procediment per a organitzar els estudis interdepartamentals 
de postgrau, d'acord amb els requisits generals recollits en el citat RD. 
 
L'article 134 dels Estatuts de la Universitat de València disposa que el Consell de 
Govern establirà, amb un informe previ de la Junta Consultiva i en el marc de les 
disposicions vigents, el reglament que regule els estudis oficials de postgrau en la 
Universitat de València. Aquest reglament delimitarà la composició, les competències i 
els àmbits d'actuació de l'òrgan o la comissió competent en matèria de postgrau de la 
Universitat. A més, s'estableix que correspon al Consell de Govern l'aprovació dels 
programes oficials de postgrau. 
 
Així, en compliment del que disposa l'article 134 dels Estatuts de la Universitat de 
València, s'elabora el següent: 
 
REGLAMENT QUE REGULA ELS ESTUDIS OFICIALS DE POSTGRAU DE 
LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
 
I. DISPOSICIONS INICIALS 
 
Article 1.- ELS ESTUDIS OFICIALS DE POSTGRAU 
 

1. Els estudis oficials de Postgrau tenen com a finalitat l'aprofondiment de 
l'estudiant i l'estudianta en la seua formació acadèmica, professional o 
investigadora i s'articulen en programes integrats pels ensenyaments conduents a 
l'obtenció dels títols de màster o doctor 

2. Els estudis universitaris de segon cicle conduents a l'obtenció del títol oficial de 
màster estaran dedicats a la formació avançada, de caràcter especialitzat o 
multidisciplinari, dirigida a una especialització acadèmica o professional o bé a 
promoure la iniciació en tasques investigadores. 

3. El tercer cicle dels estudis universitaris té com a finalitat l'elaboració i la 
presentació de la corresponent tesi doctoral, consistent en un treball original 
d'investigació. La superació del cicle dóna dret a l'obtenció del títol de doctor, 
que representa el nivell més elevat en l'educació superior i acredita el més alt 
rang acadèmic. 

 
 
Article 2- ELS PROGRAMES OFICIALS DE POSTGRAU 
 

1. Els Programes Oficials de Postgrau (POP) integren els ensenyaments conduents 
a un o més títols de màster i, si escau, de doctor.  

a. Els programes de postgrau conduents al títol de màster hauran de tenir 
una part de formació acadèmica avançada i una altra d'especialització 
professional o d'iniciació i aprofundiment en la investigació.  

b. Els títols continguts en un POP hauran d'estar acadèmicament 
relacionats i poden tenir mòduls comuns.  



Aprovat pel Consell de Govern de 6 de juny de 2006. ACGUV 119/2006. 

Modificat pel Consell de Govern de 23 de juliol de 2007. ACGUV 145/2007. 

Modificat pel Consell de Govern de 28 d’octubre de 2008. ACGUV 208/2008. 

3 

c. Poden existir POP que incloguen únicament el títol de doctor, quan en 
un àmbit de coneixement existisquen grups d'investigació reconeguts i la 
Universitat no tinga autoritzats ensenyaments de màster en aquest àmbit. 

2. Els POP es desenvoluparan sota la direcció i la responsabilitat acadèmica d'un 
centre, d'un departament, d'un institut universitari d'investigació o d'una 
estructura específica creada a aquest efecte, que, d'ara endavant, seran referits 
genèricament com a òrgans responsables del desenvolupament del programa 
(ORP).  

3. Podran establir-se programes compartits entre els òrgans mencionats en l'apartat 
anterior, i també de caràcter interuniversitari o mixt amb altres entitats públiques 
o privades. (Article 135 dels Estatuts) 

 
 
Article 3- ESTRUCTURA DELS PROGRAMES OFICIALS DE POSTGRAU 
 
Els POP s'estructuren en forma de mòduls, que integren continguts acadèmicament 
relacionats i que es classifiquen com a: 

1. Mòduls nuclears: Integren continguts fonamentals per a l'obtenció d'algun o 
alguns dels títols i els defineixen. 

2. Mòduls d'anivellació: Integren continguts que asseguren als estudiants i les 
estudiantes un nivell homogeni en l'entrada dels mòduls nuclears 

3. Mòduls d'especialització: Integren continguts que permeten obtenir una 
especialitat dins d'algun o alguns dels títols.  

4. Mòduls d'eixida, que donen el perfil del títol obtingut, com són, entre altres: 
a. La tesi de màster o treball d'investigació, que proporciona el perfil d'iniciació 

a la investigació 
b. Les pràctiques en institucions o organismes públics o privats, així com en 

empreses o indústries, o la realització d'un projecte final de màster, que 
proporcionen el perfil professional 

Els màsters queden definits per un itinerari que inclou un o diversos mòduls dins el 
POP, com ara un conjunt definit de mòduls nuclears i, si escau, per un o diversos 
mòduls d'anivellació que donen entrada a titulats amb formació inicial diferent, pels 
mòduls d'especialització, si el títol en té d'especialitats, i pels mòduls d'eixida que donen 
el perfil corresponent. 
 
 
Article 4.- COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DEL PROGRAMA OFICIAL DE 
POSTGRAU 
 
Cada POP comptarà amb una Comissió de Coordinació del Programa (CCP), de la qual 
en formaran part, si escau, els directors o directores del o dels títols de màster inclosos 
en el POP i el professor o professora responsable del doctorat del POP. La funció de la 
CCP és la de garantir la coherència acadèmica dels títols de màster i de les línies 
d'investigació que s'inclouen en el POP. 
 
 
Article 5.- LA COMISSIÓ D'ESTUDIS DE POSTGRAU 
 
La Comissió d'Estudis de Postgrau és presidida pel rector o rectora o persona que 
delegue que necessàriament haurà de ser professor o professora amb títol de doctor. 
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Estarà formada per professors o professores amb títol de doctor amb investigació 
acreditada.  
 
La composició i el funcionament de la Comissió d'Estudis de Postgrau estaran regulats 
per un reglament de règim intern aprovat pel Consell de Govern a proposta del Consell 
de Direcció. La Comissió d'Estudis de Postgrau podrà actuar per subcomissions. En 
qualsevol cas, es nomenarà una o diverses subcomissions específiques de doctorat que 
assumiran les competències sobre la presentació i lectura de les tesis doctorals que 
estableixen els articles 11 a 13 del RD 56/2005. 
 
 
Article 6.- COMPETÈNCIES DE LA COMISSIÓ D'ESTUDIS DE POSTGRAU 
 
Correspon a la comissió d'estudis de postgrau: 

1. Proposar al Consell de Govern de la Universitat, per a la seua aprovació, els 
programes de postgrau (Article 4.2 RD56/2005) 

2. Assignar, a proposta de la CCA, un nombre determinat de crèdits a cada una de 
les matèries i les activitats formatives del programa (Article 9.1 RD56/2005) 

3. Autoritzar, a proposta de la CCA, la col·laboració de professionals o 
investigadors que no siguen professors universitaris, sota la supervisió d'un o 
més dels professors o professores del programa (Article 9.3 RD56/2005) 

4. Autoritzar, a proposta de la CCA, acords de col·laboració amb altres institucions 
o organismes, públics i privats, així com amb empreses o indústries. (Article 9.3 
RD56/2005) 

5. Admetre titulats en sistemes educatius estrangers sense necessitat de 
l'homologació dels seus títols, amb la comprovació prèvia que aquells acrediten 
un nivell de formació equivalent als corresponents títols espanyols de grau i que 
faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a estudis de postgrau (Article 
3.2 RD56/2005) 

6. Aprovar els requisits d'admissió específics als estudis de postgrau i criteris de 
valoració de mèrits (Article 3.3 RD56/2005) 

7. Aprovar l'organització del doctorat en els POP establint les línies d'investigació 
de cada un, la relació de professors o professores i investigadors o 
investigadores encarregats de la direcció de tesis doctorals, el nombre màxim 
d'estudiants, els criteris d'admissió i selecció i, si escau, la programació i els 
requisits de formació metodològica o científica i també els cursos, seminaris o 
altres activitats dirigides a la formació investigadora (Article 10.2 RD56/2005) 

8. Aprovar el procediment i els criteris de selecció per a l'admissió dels estudiants 
en el doctorat (Article 10.4 RD56/2005) 

9. Qualsevol altra que li assigne la normativa legal vigent o aquesta normativa 
 
 
II. ELABORACIÓ DELS PROGRAMES OFICIALS DE POSTGRAU 
 
Article 7.- APROVACIÓ DELS PROGRAMES OFICIALS DE POSTGRAU 
 
El Consell de Govern de la Universitat aprovarà, si escau, els programes oficials de 
postgrau a proposta de la comissió d'estudis de postgrau (Article 4.2 RD56/2005). 
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Article 8.- CONVOCATÒRIA D'ELABORACIÓ DE NOUS PROGRAMES 
 
Amb aquesta finalitat, el Vicerectorat amb competències en postgrau publicarà cada any 
una convocatòria per a l'elaboració de POP. La convocatòria especificarà les condicions 
de participació, la documentació a presentar i els terminis de presentació.  
 
 
Article 9.- PROPOSTES DE NOUS PROGRAMES 
 

1. La proposta inicial d'un programa oficial de postgrau, dels estudis conduents a 
un títol de màster o de doctor, serà realitzada per un centre, departament o 
institut universitari d'investigació, o per diversos d'aquests conjuntament.  

2. La proposta de nous estudis oficials de postgrau podrà plantejar nous POP 
complets o nous títols de màster en POP existents, en aquest darrer cas, es 
requerirà informe de la CCP corresponent.  

3. El Consell de Govern podrà prendre la iniciativa de proposar nous POP o títols 
de postgrau. Amb aquesta finalitat, n’encarregarà l’elaboració a un centre, 
departament, institut universitari d'investigació o a estructures específiques que 
es creen a l’efecte o a diversos d'aquests conjuntament. 

 
 
Article 10.- PROPOSTA DE NOUS TÍTOLS DE MÀSTER 
 
La proposta d'un nou títol de màster, aprovada pel respectiu consell o consells de 
departament, institut, i/o junta o juntes de centre, haurà d'incloure: 

1. La universitat o universitats proponents 
2. La denominació del títol de màster a què condueix. 
3. La unitat o unitats responsables del desenvolupament acadèmic dels estudis. 
4. El centre que organitza els processos acadèmics, administratius i de gestió dels 

ensenyaments, amb indicació de la seua ubicació geogràfica. 
5. El professor o professora amb títol de doctor director o directora del màster 
6. El curs acadèmic previst per a iniciar la impartició dels ensenyaments. 
7. En el cas que els ensenyaments formen part de Programes oficials de postgrau 

interuniversitaris, la proposta de conveni de col·laboració entre les universitats 
participants, que en tot cas haurà de fer referència als següents extrems: 

a. Universitat o universitats competents per a la tramitació els processos 
administratius i de gestió dels expedients dels alumnes i per a l'expedició 
del títol. 

b. Relació de les matèries i activitats formatives que seran cursades en cada 
universitat. 

8. En el cas que en el Programa oficial de postgrau en què s'integren els 
ensenyaments col·laboren altres institucions, organismes públics o privats o 
empreses: la proposta d'autorització de la col·laboració i de l'acord de 
col·laboració a subscriure. 

9. L'estructura i els continguts dels ensenyaments, amb indicació de: 
a. La modalitat de formació, d'investigació, acadèmica o professional, i el 

camp o els camps científics a què s'adscriuen. 
b. El nombre total de crèdits necessaris per a l'obtenció del títol. 
c. Les especialitats que, si escau, incorporen els ensenyaments conduents al 

títol oficial de màster. 
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d. La relació de matèries i activitats formatives, distingint entre matèries 
obligatòries, matèries optatives i si escau matèries pròpies d'especialitat 
amb indicació del nombre de crèdits, una breu descripció del contingut i 
la posició en la seqüència temporal de desenvolupament del programa de 
cada matèria. 

10. Una memòria justificativa de la implantació de l'ensenyament de postgrau 
conduent al títol oficial de màster, que haurà d'incloure: 

a. Anàlisi de la demanda previsible de l'ensenyament, basada en algun 
estudi de demanda o en altres perspectives fonamentades de demanda. 

b. Anàlisi de la viabilitat financera de l'ensenyament on se’n justifiquen els 
costos per a tot tipus de recursos i les fonts de finançament d'aquests 
costos. 

c. Objectius generals del pla d'estudis, entre els quals es trobe la relació de 
coneixements, aptituds i destreses que els estudiants i les estudiantes han 
d'adquirir en finalitzar els estudis. 

d. Sistema d'admissió: criteris i procediments, i procediments per a revisar-
los i difondre’ls. 

e. Pla d'intersecció entre els objectius i les competències a aconseguir en 
l'ensenyament amb els objectius i les competències a adquirir en les 
diferents matèries. 

f. Descriptors de les matèries que configuren el pla d'estudis. 
g. Disseny del pla d'ordenació docent de l'ensenyament (POD), en el qual 

consten les matèries programades, els crèdits ECTS de la matèria, 
nombre i grandària previsible de grups, recursos docents previsibles 
(propis i externs), planificació temporal i de recursos. 

h. Processos de selecció i avaluació del professorat. 
i. Criteris i procediments per a l'assignació de la docència. 
j. Taula de dades d'I+D+I del professorat que previsiblement estarà 

compromès amb l'ensenyament. 
k. Dades d’aules, espais de treball, laboratoris, tallers, espais experimentals 

i biblioteques a utilitzar. 
 
 
Article 11.- AVALUACIÓ DE LES PROPOSTES 
 
El vicerectorat amb competències en matèria de postgrau, amb el suport d’una comissió 
tècnica a la qual participaran representants del Gabinet d’Avaluació i Diagnòstic de 
l’Educació, del Servei de Formació Permanent i del Servei General de Postgrau, 
avaluarà totes les propostes presentades per a assegurar la qualitat acadèmica, 
l’adequació tècnica i la viabilitat docent i econòmica. Per a això, podrà nomenar les 
comissions que estime pertinents. 
 
 
Article 12.- INFORME DE LES PROPOSTES 
 

1. Si escau, la Comissió d'Estudis de Postgrau proposarà al Consell de Govern 
l'aprovació dels estudis. En tot cas, el pla d'estudis corresponent a cada títol de 
màster haurà de romandre un mes en informació pública.  

2. La Comissió d'Estudis de Postgrau podrà proposar l'agrupació dels estudis 
conduents a diversos títols de màster o doctor en programes de postgrau 
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coherents acadèmicament. En el cas d'integrar nous títols en POP existents, es 
requerirà informe de la CCP corresponent. 

3. Junt amb la proposta d'aprovació, la Comissió d'Estudis de Postgrau elevarà al 
Consell de Govern la proposta d'adscripció a efectes acadèmics de cada títol de 
màster a un únic centre, departament, institut universitari d'investigació 
d'investigació o a estructures específiques que es creen a l’efecte, que, en 
endavant serà denominat Òrgan Responsable del Desenvolupament Acadèmic 
del màster (ORM). 

 
 
Article 13.- PROTOCOL DE GARANTIA DE QUALITAT 
 
El Consell de Govern, a proposta de la Comissió d'Estudis de Postgrau amb la 
col·laboració del Gabinet d'Avaluació i Diagnòstic Educatiu (GADE) i l’informe previ 
de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat dels Serveis Universitaris, aprovarà el 
protocol de garantia de qualitat a què se sotmetran obligatòriament tots els títols de 
màster. Aquest protocol inclourà els sistemes de revisió dissenyats per avaluar i 
millorar: 

1. Els objectius del pla d'estudis. 
2. Els criteris i procediments d'admissió que permeten conèixer el grau de 

compliment, adaptació o modificació d’aquests. 
3. La planificació i desenvolupament de l'ensenyament. 
4. Els programes de les matèries. 
5. Les accions per a orientar els estudiants i les estudiantes. 
6. Els mecanismes que faciliten la mobilitat dels estudiants i de les estudiantes. 
7. La dotació de personal acadèmic. 
8. Els recursos i els serveis relacionats amb l'ensenyament. 
9. Els resultats acadèmics. 
10. Les accions per orientar, facilitar i preparar l'estudiant o estudianta per a la 

transició a la vida professional, i per analitzar i reflexionar sobre la inserció 
laboral dels egressats i egressades. 

 
 
Article 14.- EXTINCIÓ DELS TÍTOLS DE MÀSTER 
 
El Consell de Govern podrà proposar al Consell Social l'extinció d'un títol de màster en 
alguna d'aquestes circumstàncies: 

1. Si el resultat de l'acreditació a què es refereix l'Art 6 del RD 56/2005 resulta ser 
negatiu. 

2. Si el programa d'estudis resulta no ser viable econòmicament. 
3. Per revocació de l'autorització d'implantació per part de la Generalitat 

Valenciana, segons s'indica en l'Ordre de 15 de setembre del 2005, de la 
Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència, per la qual s’estableix el 
procediment d'autorització per a la implantació d'estudis universitaris de segon 
cicle conduents al títol de màster. 

4. Si l'avaluació interna resulta ser negativa de forma reiterada. 
5. Per incompliment constatat per la Comissió d'Estudis de Postgrau del pla de 

millora establert pel Comitè de Qualitat. 
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Una vegada d'iniciat el procés d'extinció no es podran matricular nous alumnes i 
s'habilitaran els procediments adequats per a garantir la finalització dels estudis als 
estudiants i les estudiantes que cursen els estudis declarats a extingir. 
 
 
III. ORGANITZACIÓ ACADÈMICA DELS PROGRAMES DE MÀSTER 
 
Article 15.- COMISSIÓ DE COORDINACIÓ ACADÈMICA 
 
La Comissió d'Estudis de Postgrau nomenarà una Comissió de Coordinació Acadèmica 
(CCA) per a cada màster a proposta de l'ORM corresponent. La CCA estarà integrada 
per cinc membres, inclòs el president o presidenta, que serà professor o professora  de la 
Universitat de València amb vinculació permanent i amb el títol de doctor i actuarà com 
a director o directora del màster. Els membres de la CCA hauran de posseir currículums 
amb rellevància científica o professional en l'àmbit del màster. A més, formarà part de 
la CCA un representant del Personal d’Administració i Serveis de l’ORM, amb veu i 
sense vot. 
 
 
Article 16.- COMPETÈNCIES DE LA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ 
ACADÈMICA 
 
La CCA assumirà les competències d'ordenació acadèmica dels ensenyaments 
corresponents al títol de màster en qüestió, una vegada establertes per la Universitat les 
competències que persegueix aquesta titulació. Les tasques específiques per mitjà de les 
quals la CCA exerceix les seues competències d'ordenació acadèmica poden 
diferenciar-se en tres tipus: programació, coordinació i supervisió. Per tant, s'entén que 
la CCA és l'òrgan ordinari de coordinació dels processos d'ensenyament-aprenentatge 
del títol. 

1. La programació docent és el conjunt d'activitats per mitjà de les quals 
s'estableix el pla d'actuació en cada curs acadèmic concret per a dur a terme 
els objectius de la titulació. Comporta: 

a. Establir els procediments o les modalitats d'ensenyament-
aprenentatge i d'avaluació. 

b. Elaborar la proposta concreta d'organització del curs acadèmic 
(grups, distribució horària, etc.) tenint en compte els criteris 
establerts pel Consell de Govern i les propostes dels departaments. 
Aquesta proposta haurà d'explicitar la llengua en què s'imparteix la 
docència en cada grup i horari concret. 

c. Preparar i difondre la documentació necessària per a l'orientació i 
informació als estudiants i les estudiantes sobre els itineraris 
curriculars, matèries optatives i de lliure elecció. 

d. Impulsar els processos d'innovació educativa i de millora de la 
qualitat de la docència.  

e. Proposar la resolució, amb un informe previ dels departaments 
competents, de les peticions de convalidacions parcials d'estudis.  

2. Les tasques de coordinació docent suposen: 
a. La coordinació dels departaments amb docència assignada, del 

professorat per cursos i de les activitats docents, a fi de garantir una 
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distribució equilibrada de la càrrega de treball dels estudiants i les 
estudiantes. 

b. L'anàlisi dels programes i les guies docents a fi d'evitar tant els 
solapaments com les deficiències en el desenvolupament del 
programa formatiu i garantir la compatibilitat de les distintes 
propostes. 

c. L'estudi i la resolució dels desajustaments i conflictes que 
eventualment pogueren produir-se en les relacions d'ensenyament-
aprenentatge, bé entre el professorat, bé entre el professorat i 
estudiants. 

3. Per mitjà de la supervisió docent s'assegura la qualitat de la titulació. 
Aquesta implica que: 

a. Es realitzarà, de manera permanent, a través de la persona que 
ostente la coordinació de la titulació, un seguiment del 
desenvolupament dels processos d'ensenyament. 

b. S’elaborarà un informe anual de l'activitat docent desenvolupada 
durant el curs acadèmic, atenent als objectius de la titulació, que serà 
remés a la direcció de l'ORM i als departaments i àrees de 
coneixement implicades en la docència. Aquest informe contindrà les 
propostes de mesures concretes que han d'aplicar-se per a millorar la 
qualitat de la titulació. Una còpia d’aquest informe serà remés al 
vicerectorat o vicerectorats que tinguen atribuïdes les competències 
en matèria d'estudis de postgrau i organització acadèmica. 

4. En tot cas, són competències de la CCA: 
a. Proposar a la Comissió d'estudis de Postgrau l'assignació d'un 

nombre determinat de crèdits a cada una de les matèries i activitats 
formatives del programa (Article 9.1 RD56/2005)  

b. Proposar a la Comissió d'estudis de Postgrau l'autorització de 
col·laboració de professionals o investigadors que no siguen 
professors universitaris, sota la supervisió d'un o més dels professors 
o professores del programa (Article 9.3 RD56/2005) 

c. Proposar a la Comissió d'estudis de Postgrau els acords de 
col·laboració amb altres institucions o organismes públics i privats, 
així com empreses o indústries (Article 9.3 RD56/2005) 

d. Proposar a la Comissió d'Estudis de Postgrau, si escau, els requisits 
d'admissió específics als estudis de màster i criteris de valoració de 
mèrits (Article 3.3 RD56/2005) 

e. Admetre els estudiants i les estudiantes al programa de postgrau, 
segons els requisits d'admissió específics i criteris de valoració de 
mèrits establerts (Article 4.1 RD56/2005) 

f. Fixar el nombre mínim de crèdits, així com les matèries del 
programa que ha de cursar cada estudiant o estudianta, en funció de 
la formació prèvia que acredite (Article 9.2 RD56/2005) 

g. Qualsevol altra que li assigne la normativa legal vigent o aquesta 
normativa 

 
 
 
 
 



Aprovat pel Consell de Govern de 6 de juny de 2006. ACGUV 119/2006. 

Modificat pel Consell de Govern de 23 de juliol de 2007. ACGUV 145/2007. 

Modificat pel Consell de Govern de 28 d’octubre de 2008. ACGUV 208/2008. 

10 

Article 17.- COMITÉ DE QUALITAT DEL MÀSTER 
 
A fi de garantir la qualitat de la titulació, la CCA del màster, d’acord amb els criteris 
elaborats per la Comissió d’Avaluació de la Qualitat dels Serveis Universitaris, 
constituirà un Comitè de Qualitat, com a òrgan responsable de l'avaluació interna de la 
qualitat de cada títol de màster.  La designació dels seus components i les línies 
d'actuació corresponen a la CCA. El Comitè de Qualitat tindrà caràcter tècnic, centrat 
en l'emissió d'informes sobre la qualitat de la titulació. Per acomplir les seues funcions, 
comptarà amb el suport tècnic que li puga proporcionar el GADE. 
 
 
Article 18.- ASSIGNACIÓ DE MATÈRIES 
 
La CCA designarà les matèries que poden ser impartides per professionals o 
investigadors que no siguen professors universitaris, sota la supervisió d’un o diversos 
professors del programa, o per professors o professores d'altres universitats. En el cas de 
títols interuniversitaris, s'haurà de respectar el que estiga establert en el conveni de 
cooperació.  
 
 
Article 19.- OFERTA DE CURS ACADÈMIC 
 
En l'Oferta anual de Curs Acadèmic (OCA) de la Universitat de València s'inclouran 
únicament aquelles matèries que corresponga impartir a professors i professores de la 
Universitat de València. La CCA les adscriurà als departaments que corresponga. 
L'oferta dels títols de màster podrà ser biennal. En tot cas, la CCA informarà a la 
Comissió d’Estudis de Postgrau sobre la adscripció de totes les matèries. 
 
 
Article 20.- ASSIGNACIÓ DE LA DOCÈNCIA 
 
El departament encarregat d’impartir una assignatura de postgrau, l’atribuirà a aquells 
professors o professores que compten amb el vist i plau de la CCA, el qual es 
fonamentarà en l’adequació del seu currículum vitae al contingut de l’assignatura en 
concret. Les reclamacions sobre aquests informes emesos per les CCA seran resoltes 
per la Comissió d'Estudis de Postgrau. 
 
 
Article 21.- EQUIVALÈNCIA EN CRÈDITS DE LES ACTIVITATS FORMATIVES 
DE POSTGRAU 
 
La normativa general de la Universitat de València que regule l’activitat del professorat 
establirà l’equivalència en crèdits de les diferents activitats formatives de postgrau, 
incloses la direcció de un màster i la de tesis de màster o activitat formativa equivalent, 
així com la dedicació del personal docent i investigador a la docència de postgrau. 
 
 
Article 22.- NOMBRE MÀXIM I MÍNIM D'ESTUDIANTS D'UN MÀSTER 
 
Anualment la Comissió d'Estudis de Postgrau fixarà per a cada màster: 
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1. El nombre màxim d'estudiants que poden ser admesos. Aquest nombre es fixarà 
atenent al manteniment de la qualitat dels ensenyaments  

2. El nombre mínim d'estudiants, a fi de garantir-ne la viabilitat econòmica. 
 
 
Article 23- ACCÉS DELS ESTUDIANTS I LES ESTUDIANTES ALS ESTUDIS DE 
POSTGRAU 
 
Podran accedir a estudis de postgrau tots els aspirants que reunisquen algun dels 
requisits següents: 

1. Estar en possessió d'un títol espanyol de grau o altres títols expressament 
declarats equivalents. 

2. Estar en possessió del títol espanyol de llicenciat, enginyer, arquitecte, diplomat, 
enginyer tècnic o arquitecte tècnic sense perjudici del que es poguera disposar a 
aquest efecte en els corresponents reials decrets pels quals s'establisquen els 
títols universitaris de postgrau a què es refereix l'article 8.3 del RD 56/2005. 

3. Estar en possessió d'un títol estranger homologat a un títol dels enumerats als 
apartats 1 i 2 del present article. 

4. Estar en possessió d'un títol estranger homologat a un grau acadèmic espanyol 
oficial de llicenciat, diplomat o màster. 

5. Els titulats en sistemes educatius estrangers podran accedir als estudis de 
postgrau sense necessitat de l'homologació dels seus títols, amb la comprovació 
prèvia que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents 
títols espanyols de Grau i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés 
a estudis de Postgrau. Aquesta admissió no implicarà, en cap cas, l'homologació 
del títol estranger de què estiga en possessió l'interessat o la interessada, ni el 
reconeixement a altres efectes que el de cursar els estudis de postgrau. Una 
vegada superats els ensenyaments de postgrau corresponents, els títols de màster 
o de doctor obtinguts tindran plena validesa oficial. Els estudiants que tinguen 
estudis estrangers no homologats es regiran pel que disposa la disposició 
addicional primera d'aquest reglament. 

6. Excepcionalment, amb la sol·licitud prèvia individual i raonada de l'interessat o 
la interessada, la Universitat, mitjançant una resolució rectoral, amb un informe 
previ vinculant del Consell de Direcció, podrà admetre a aquells estudiants i 
estudiantes que, sense estar en possessió del corresponent títol, acrediten haver 
superat almenys 180 crèdits corresponents als ensenyaments de primer cicle, 
sempre que entre aquests estiga compresa la totalitat dels continguts formatius 
comuns d'un títol de Grau. Es consideren compresos en aquest supòsit aquells 
estudiants i estudiantes que hagen completat el primer cicle dels estudis de 
llicenciatura sempre que a més hagen completat la totalitat dels continguts 
formatius comuns del títol. Els estudiants i les estudiantes que es troben en les 
circumstàncies descrites en aquest paràgraf es regiran pel que disposa la 
disposició addicional segona d'aquest Reglament. 

 
En tot cas, els estudiants i les estudiantes podran accedir a qualsevol programa oficial 
de postgrau relacionat o no científicament amb el seu currículum universitari, 
provinents de qualsevol universitat. 
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Article 24.- PREINSCRIPCIÓ 
 

1. S'establirà un període de preinscripció durant els mesos de juny i juliol. Una 
vegada acabat aquest procés, i trameses a la Comissió d'Estudis de Postgrau les 
llistes de persones sol·licitants, aquesta decidirà quins estudis de màster 
compleixen els mínims establerts a l'article 22.  

2. Els aspirants podran demanar l'admissió al programa complet del màster o 
només a algun dels mòduls.  

3. En tot cas, es podrà demanar l’admissió a més d’un programa de màster. 
4. Si escau, els aspirants hauran de presentar la documentació requerida pel màster 

o màsters als quals opten, juntament amb la documentació acreditativa del seu 
dret d'accés, segons allò establert a l'article anterior, si no són titulats per la 
Universitat de València. 

 
 
Article 25.- ADMISSIÓ 
 

1. L'admissió d'estudiants a un programa de màster és competència de la CCA o de 
la comissió delegada, en el cas de programes interuniversitaris si així ho 
estableix el conveni, després de valorar els mèrits segons els criteris aprovats per 
la Comissió d'Estudis de Postgrau i d'acord amb el barem proposat i fet públic 
per la CCA, una vegada haja estat aprovat per la Comissió d'Estudis de 
Postgrau. 

2. En el cas d’estudiants o estudiantes admessos al programa complet de màster, la 
CCA fixarà el nombre mínim de crèdits necessaris per obtindre el títol de màster 
així com les matèries del programa que ha de cursar cada estudiant o estudianta, 
en funció de la formació prèvia acreditada per aquest. En tot cas, per a l'obtenció 
del títol de màster serà necessari cursar, dins del programa, un mínim de 60 
crèdits.  

3. Així mateix, en el cas d’estudiants admesos només a alguns mòduls i no al 
programa complet, la CCA fixarà les matèries del programa que ha de cursar 
cada estudiant o estudianta, en funció de la formació prèvia acreditada per 
aquest.  

4. Els estudiants i les estudiantes que siguen admessos a més d’un programa de 
màster no podran matricular-se de més de 60 crèdits ECTS en total per curs 
acadèmic.  

5. A cada estudiant del programa de màster li serà assignat un tutor o tutora, que ha 
de ser professor o professora, membre de l'ORM. Com a màxim, cada tutor pot 
ser-ho de 5 estudiants simultàniament. El tutor o tutora podrà, si ho considera 
oportú, renunciar a les tasques de tutoria de l'estudiant i caldrà procedir al 
nomenament d'un altre per continuar els estudis de màster. Correspon al tutor o 
tutora: 

a) Orientar l'estudiant en l'elecció de matèries. 
b) Aconsellar i autoritzar l'estudiant per realitzar cursos no inclosos al 

programa. 
c) Elaborar un informe sobre el seguiment del programa per part de 

l'estudiant. 
d) Proposar el/els corresponent/s treball/s d'investigació, temes de tesi de 

màster o treball final de màster o activitats formatives equivalents. 
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Article 26.- RECONEIXEMENTS, TRASLLATS, CONVALIDACIONS I 
HOMOLOGACIONS 
 

1. La decisió d'admetre estudiants per trasllat correspon a la Comissió d'Estudis de 
Postgrau, oïda la CCA corresponent al programa de màster demanat. 

2. Al sol·licitant, li seran convalidats els crèdits que ja haja obtingut, quan a criteri 
de la Comissió d’Estudis de Postgrau: 

a. Es troben suficientment acreditats per autoritat acadèmica, centre 
d'investigació o director o directora del curs impartit. 

b. Corresponguen a cursos, seminaris o treballs de nivell científic semblant 
als dels programes que demana i relacionats científicament amb el 
programa. 

Les propostes de convalidació, elevades a la Comissió d'Estudis de Postgrau pels 
CCA corresponents, hauran d'incloure necessàriament l'especificació de quin 
curs del programa de doctorat es proposa convalidar pel curs realitzat fora 
d'aquest. 

3. Els estudiants admesos per trasllat se sotmetran a la normativa vigent de la 
Universitat de València. 

4. A proposta de la CCA, o de la comissió delegada corresponent en el cas de 
programes interuniversitaris, la Comissió d'Estudis de Postgrau podrà reconèixer 
cursos, seminaris, experiència professional o formació obtinguts fora dels 
programes de postgrau de la Universitat de València, sempre que les activitats a 
reconèixer atorguen competències, habilitats o destreses de les quals estan 
incloses en el corresponent programa formatiu de la Universitat de València.  

5. Als estudiants que es desplacen a una altra universitat com a conseqüència dels 
programes interuniversitaris, els serà aplicable el Sistema Europeu de 
Transferència de Crèdits (ECTS) i les normatives de matrícula i homologació 
d'estudis corresponents aprovades pel Consell de Govern. 

6. El procediment d’homologació de títols estrangers de màster tant a títols de 
màster oficial de la Universitat de València com al grau acadèmic de màster serà 
regulat per un reglament específic sobre homologació de títols estrangers de 
postgrau aprovat pel Consell de Govern a proposta de la Comissió d’Estudis de 
Postgrau. 

 
 
Article 27.- TRIBUNAL DE TESI DE MÀSTER O ACTIVITAT FORMATIVA 
EQUIVALENT: 
 
L'avaluació del treball de tesi de màster, treball de fi de màster o activitat formativa 
equivalent es realitzarà en una exposició pública que s'efectuarà davant un tribunal únic 
per a cada Màster. 

1. L'esmentada exposició pública consistirà en: 
a. Una exposició dels treballs realitzats i dels resultats més rellevants. 
b. Si escau, una explicació de la relació existent entre els treballs 

d'investigació i la tesi que es pretén fer. 
La durada de l'exposició no superarà els trenta minuts. 
Finalitzada aquesta, el tribunal podrà, si ho estima oportú, debatre amb el 
candidat o candidata l'exposició realitzada, durant un temps màxim de 45 
minuts. 
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2. El tribunal tindrà una vigència d'un any i serà proposat per la CCA del màster i 
aprovat per la Comissió d'Estudis de Postgrau. 
La proposta del tribunal es presentarà a la Comissió d'Estudis de Postgrau i 
inclourà president o presidenta titular i suplent i dos vocals, titulars i suplents. 
No podrà formar part del tribunal el tutor o tutora de l'estudiant o estudianta; en 
el cas d’un candidat o candidata el tutor o tutora del qual formés part del tribunal 
designat, haurà d'actuar com a membre del tribunal d’aquest candidat o 
candidata un suplent. 

3. En el cas de títols interuniversitaris, la presentació i defensa del treball fi de 
màster o tesi de màster o activitat formativa equivalent, s'atindrà a allò que 
estiga estipulat en el conveni, si escau. 

 
 
IV. EL DOCTORAT 
 
Article 28.- ESTRUCTURA DEL DOCTORAT EN ELS PROGRAMES OFICIALS 
DE POSTGRAU 
 

1. En els programes oficials de postgrau que continguen doctorat, s'establiran les 
línies d'investigació, la relació d’investigadors i investigadores encarregats de la 
direcció de tesis doctorals, el nombre màxim d'estudiants, els criteris d'admissió 
i selecció i, si escau, la programació i els requisits de formació metodològica o 
científica. Així mateix es podran organitzar cursos, seminaris o altres activitats 
no reglades dirigides a la formació investigadora. 

2. Per a una millor coordinació, la relació de línies d'investigació i la d'encarregats 
de la direcció de tesis doctorals es podran agrupar d'acord amb criteris científics 
entorn de grups d'investigació existents en la Universitat de València. Es podran 
especificar criteris d'admissió i selecció i la programació i els requisits de 
formació metodològica o científica i cursos, seminaris o altres activitats no 
reglades dirigides a la formació investigadora específics per a algunes d'aquestes 
agrupacions.  

3. Per a ser director o directora d'una tesi doctoral caldrà estar en possessió del títol 
de doctor i tenir vinculació acadèmica amb el POP. Qualsevol doctor o doctora 
no pertanyent a la Universitat de València ni al consorci d’universitats en el cas 
de programes interuniversitaris podrà ser inclòs en la relació d'encarregats de la 
direcció de tesi doctoral amb l'autorització prèvia de la Subcomissió de Doctorat 
de la Comissió d'Estudis de Postgrau a proposta del CCD. 

4. La normativa general de la Universitat de València que regule l’activitat del 
professorat establirà l’equivalència en crèdits de la direcció de les tesis 
doctorals. 

 
 
Article 29.- PROPOSTA DE NOUS DOCTORATS 
 
La proposta d'un doctorat en un Programa Oficial de Postgrau en què no haja inclòs cap 
la farà la CCP. La proposta inclourà les línies d'investigació, la relació d’investigadors i 
investigadores encarregats de la direcció de tesis doctorals, el nombre màxim 
d'estudiants, els criteris d'admissió i selecció i, si escau, la programació i els requisits de 
formació metodològica o científica, segons el que estableix l'article anterior. Així 
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mateix podrà incloure cursos, seminaris o altres activitats no reglades dirigides a la 
formació investigadora. 
 
 
Article 30.- LA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DEL DOCTORAT 
 
En cada POP es constituirà una Comissió de Coordinació del Doctorat (CCD) que 
assumirà les competències de coordinació acadèmica del doctorat en el POP. La CCD 
estarà integrada per un màxim de quinze membres triats entre ells pels que figuren en la 
relació d'encarregats de la direcció de tesis doctorals. En el cas d'existir agrupacions, la 
representació es distribuirà entre totes. Els membres de la CCD triaran entre ells un 
president o presidenta que actuarà com a professor o professora responsable del doctorat 
del POP. 
Correspon al CCD: 

1. Proposar a la Comissió d'Estudis de Postgrau, amb un informe previ de la CCP, 
la modificació de 

a. les línies d'investigació, 
b. la relació d’investigadors i investigadores encarregats de la direcció de 

tesis doctorals, 
c. el nombre màxim d'estudiants,  
d. el procediment i els criteris de selecció per a l'admissió dels estudiants i 

les estudiantes en el doctorat,  
e. si escau, la programació i els requisits de formació metodològica o 

científica 
f. si escau, la proposta de cursos, seminaris o altres activitats no reglades 

dirigides a la formació investigadora 
Aquesta proposta es farà anualment, abans del període de preinscripció dels 
aspirants al doctorat 

2. Assegurar l'experiència investigadora dels directors i directores de tesis 
doctorals (Article 11.1 RD56/2005) 

3. Assignar a cada doctorand o doctoranda un director o directora de tesi per a 
l'elaboració de la tesi doctoral, que serà un doctor amb experiència investigadora 
acreditada (Article 11.1 RD56/3005) 

4. Donar reconeixement als estudis o treballs d'investigació que un doctorand o 
doctoranda haja realitzat en un altre estat europeu, siga en una institució 
d'ensenyament superior o en una institució d’investigació, per a la seua 
consideració a l'efecte d'atorgar la Menció europea al títol de doctor (Article 
14.1 a) RD56/2005) 

5. Fer públiques cada any la relació de línies d'investigació que tinga adscrites i la 
relació de professors i investigadors encarregats de la direcció de tesi doctoral.  

 
 
Article 31.- COMPETÈNCIES DE L'ORP EN DOCTORAT 
 

1. Rebuda la versió provisional d’una tesi doctoral i oït el director o directora 
d’aquesta remetre a la Subcomissió de Doctorat de la Comissió d'Estudis de 
Postgrau una proposta de deu doctors especialistes en la matèria de la tesi o en 
una altra que hi tinga afinitat, amb un informe raonat en el qual es concrete 
l'experiència investigadora acreditada dels membres proposats.  
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2. Rebut l'informe raonat en què els tres experts valoren la tesi doctoral aprovar-ne 
el dipòsit definitiu. 

3. Remetre la tesi doctoral, junt amb tota la documentació que el procés 
d'avaluació de la tesi haja generat a la Subcomissió de Doctorat de la Comissió 
d'Estudis de Postgrau per a ser tramitada. (Article 11.4 RD56/2005) 

4. Enviar un exemplar de la tesi doctoral als membres del tribunal d'avaluació 
(Article 12.4 RD56/2005) 

 
 
Article 32.- LES  SUBCOMISSIONS DE DOCTORAT DE LA COMISSIÓ 
D'ESTUDIS DE POSTGRAU 
 
 

1. Tramitar la tesi doctoral, junt amb tota la documentació que el procés 
d'avaluació de la tesi haja generat (Article 11.4 RD56/2005) 

2. Autoritzar o no la defensa de les tesis doctorals, a la vista de la documentació 
rebuda. En el supòsit de no-autorització, haurà de comunicar per escrit al 
doctorand o doctoranda, al director o directora de la tesi i a l’ORP, les raons de 
la decisió (Article 11.5 RD56/2005) 

3. Nomenar el tribunal d'avaluació de la tesi (Article 12.1 RD56/2005) 
4. Designar, entre els membres del tribunal, un president o presidenta i un secretari 

o secretària (Article 12.3 RD56/2005) 
5. Qualsevol altra que li assigne la normativa legal vigent o aquesta normativa 

 
 
Article 33- ACCÉS DELS ESTUDIANTS I LES ESTUDIANTES AL DOCTORAT 
 
Podran accedir al doctorat tots els aspirants que reunisquen els requisits següents: 

1. Haver completat un mínim de 300 crèdits en el conjunt dels seus estudis 
universitaris de grau i postgrau. 

2. Haver obtingut un mínim de 60 crèdits en programes oficials de postgrau o 
trobar-se en possessió del títol oficial de màster. 

Els estudiants i les estudiantes podran accedir a qualsevol programa oficial de postgrau 
relacionat o no científicament amb el seu currículum universitari, provinents de 
qualsevol universitat.  
 
 
Article 34.- PREINSCRIPCIÓ 
 

1. S'establirà un període de preinscripció durant els mesos de juny i juliol. Els 
aspirants hauran de presentar la documentació requerida pel POP al qual opten, 
juntament amb la documentació acreditativa del seu dret d'accés, segons el que 
se estableix a l'article anterior, si no són titulats per la Universitat de València. 

2. Juntament amb la preinscripció, els aspirants hauran de presentar un projecte de 
tesi doctoral avalada per un doctor o doctora amb experiència investigadora 
acreditada; la sol·licitud d'inscripció inclourà una proposta de director o 
directora i l'adscripció de la tesi a alguna dels línies d'investigació incloses en el 
POP. 
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3. El model que cal fer servir (imprès normalitzat) per a la preinscripció ha d'anar 
acompanyat d'un resum del projecte, amb indicació del tema, objectius, 
metodologia i bibliografia bàsica. 

 
 
Article 35.- ADMISSIÓ D'ESTUDIANTS I ESTUDIANTES AL DOCTORAT 
 

1. La CCD o la comissió delegada, en el cas de programes interuniversitaris si així 
ho estableix el conveni, resoldrà l'admissió de l'estudiant o l’estudianta, després 
de valorar els mèrits segons els criteris d'admissió i selecció aprovats per la 
Comissió d'Estudis de Postgrau i d'acord amb el barem proposat i fet públic per 
la CCA, una vegada haja estat aprovat per la Comissió d'Estudis de Postgrau 

2. La CCD assignarà a cada estudiant o estudianta admès un director o directora 
dels que figuren en la relació pública d'encarregats de direcció de tesis doctorals 
del POP. 

3. La CCD, de forma motivada, podrà designar un o més codirectors de la tesi, que 
en tot cas hauran de ser doctors i figurar en la relació d'encarregats de la direcció 
de tesis doctorals del POP. Les referències que es fan en aquesta normativa al 
director de la tesi s'entenen referides als codirectors en cas de codirecció de la 
tesi doctoral. 

4. Cap doctor o doctora de la Universitat de València no podrà participar 
simultàniament en la direcció o codirecció de més de 10 tesis doctorals. 

5. El director o directora de tesi podrà presentar a la corresponent Subcomissió de 
Doctorat de la Comissió d'Estudis de Postgrau, de forma motivada i raonada, la 
renúncia a dirigir-la. El doctorand o doctoranda haurà de demanar la inscripció 
d'un nou projecte de tesi doctoral en la forma que estableix l'article 34.  

6. En la petició de canvi de director o directora per renúncia d'aquest, cal deixar 
constància de la conformitat de l'exdirector o exdirectora. Excepcionalment, la 
Subcomissió de Doctorat que corresponga de la Comissió d'Estudis de Postgrau, 
per motius justificats, podrà autoritzar el canvi de director o directora o de 
codirector o codirectora sense la renúncia explícita d'aquest.  

7. Qualsevol modificació i/o incidència que es produïsca respecte al projecte de 
tesi doctoral i/o a l'assignació del director o directora o del tutor o tutora de la 
tesi, si n'hi ha, ha de seguir el mateix procediment d'aprovació i comunicació 
que el que s'ha establert per a aprovar-lo.  

8. La CCD podrà assignar a cada estudiant o estudianta admès un tutor o tutora, 
que ha de ser professor o professora, membre de l'ORP. Com a màxim, cada 
tutor pot ser-ho de 10 estudiants simultàniament. El tutor o tutora podrà, si ho 
considera oportú, renunciar a les tasques de tutoria de l'estudiant i caldrà 
procedir al nomenament d'un altre per continuar el doctorat. Correspon al tutor o 
tutora: 

a. Orientar l'estudiant o estudianta en l'elecció dels cursos, seminaris o 
altres activitats no reglades dirigides a la formació investigadora. 

b. Aconsellar i autoritzar l'estudiant o estudianta per realitzar cursos no 
inclosos al programa. 

c. Elaborar un informe sobre el seguiment del programa per part de 
l'estudiant o estudianta. 
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Article 36.- MATRÍCULA DELS ESTUDIANTS I LES ESTUDIANTES DE 
DOCTORAT 
 
Una vegada admesos, els estudiants i les estudiantes formalitzaran la seua matrícula 
com a estudiants de doctorat. Aquesta inscripció els atorgarà el dret a la tutela 
acadèmica, a la utilització dels recursos necessaris per al desenvolupament del seu 
treball i a tots els drets de participació corresponents als estudiants de programes 
oficials de postgrau. 
 
 
Article 37. PRESENTACIÓ I AVALUACIÓ DE LA TESI DOCTORAL 
 

1. Amb anterioritat al dipòsit de la tesi doctoral, i per tal de garantir-ne la qualitat, 
el doctorand o doctoranda presentarà una versió provisional de la tesi davant 
l'ORP. Aquest, oït el director o directora de la tesi doctoral, remetrà a la 
Subcomissió de Doctorat que corresponga de la Comissió d'Estudis de Postgrau 
una proposta de deu doctors especialistes en la matèria de la tesi o en una altra 
que hi tinga afinitat, amb un informe raonat en el qual es concrete l'experiència 
investigadora acreditada dels membres proposats. En aquesta proposta, no poden 
figurar més de dos membres de l'ORP ni més de quatre membres de la mateixa 
universitat o institució. 

2. Entre aquests experts, la corresponent Subcomissió de Doctorat de la Comissió 
d'Estudis de Postgrau en seleccionarà tres als quals l'ORP enviarà un exemplar 
de la versió provisional de la tesi, el currículum del candidat o candidata i un 
formulari d'avaluació.  

3. Els experts disposaran d'un mes, comptat des del dia de la recepció de la tesi, per 
fer arribar a l'ORP un informe raonat en què valoren la tesi, indiquen si calen 
modificacions i requereix una nova revisió i manifesten si n'aproven la defensa o 
no. 

4. Les modificacions indicades pels experts, si escau, es realitzaran un termini 
màxim d'un mes des de la recepció del darrer informe. Excepcionalment, la 
Subcomissió de Doctorat que corresponga de la Comissió d'Estudis de Postgrau 
podrà autoritzar una extensió d'aquest termini per causes justificades. El 
doctorand o doctoranda presentarà una memòria, amb el vistiplau del director o 
directora, sobre les modificacions introduïdes a conseqüència dels informes. 
Transcorregut el termini, s'haurà d'iniciar el procés de dipòsit de la tesi. 

5. Si, després de transcorregut un mes des del dia de la recepció de la tesi, algun 
dels experts no ha emès l'informe preceptiu, serà nomenat un suplent. 

 
 
Article 38. DIPÒSIT DE LA TESI DOCTORAL 
 

1. Una vegada acabat el procés d'avaluació, el doctorand o doctoranda sol·licitarà 
el dipòsit de la tesi a l'Òrgan col·legiat de l'ORP perquè n'aprove el dipòsit. La 
tesi haurà d'anar acompanyada de l'autorització del seu director/a o directors i 
del tutor/a, si n'hi ha. 

2. En el cas que l'ORP aprove el dipòsit de la tesi, el doctorand o doctoranda en 
dipositarà un exemplar a l'ORP i un altre a la secretària del centre en què la 
defensarà. Aquest exemplar ha d'anar acompanyat de les autoritzacions de l'ORP 
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corresponent i del director o directora o directors de la tesi i del tutor o tutora de 
la tesi, si n'hi ha. 

3. Les tesis doctorals en versió definitiva es presentaran degudament 
enquadernades. El text haurà de ser escrit per les dues cars del full (anvers i 
revers). A més, caldrà presentar-ne una còpia informàtica (preferiblement en 
format PDF). 

4. En cas que l'ORP observés que la sol·licitud no reuneix els requisits o que 
manca documentació, requerirà al doctorand o doctoranda que, en el termini de 
10 dies hàbils, esmene la sol·licitud i aporte els documents adients, tot indicant 
que, altrament, es tindrà per desistit en la seua petició, prèvia resolució declarada 
a l'efecte. 

5. L'ORP haurà de resoldre la sol·licitud de dipòsit en un termini màxim de 15 dies 
hàbils. En cas de resolució favorable, l'ORP ho comunicarà a la corresponent 
Subcomissió de Doctorat de la Comissió d'Estudis de Postgrau adjuntant 
l'exemplar autoritzat de la tesi doctoral i tota la documentació que haja generat 
l'avaluació de la tesi per a l'autorització de la lectura, incloent-hi els informes 
dels experts i la memòria del doctorand/a relativa a les modificacions 
introduïdes. 

6. L'exemplar autoritzat de la tesi dipositada a la secretària del centre restarà en 
exposició pública per un període de deu dies hàbils, a comptar des de l'endemà 
de la publicació del dipòsit al tauler electrònic de la UV per part del centre. 
Durant el període de dipòsit, qualsevol doctor o doctora podrà examinar la tesi i 
formular, per escrit, les consideracions que considere oportunes sobre el 
contingut de la tesi a la Subcomissió de Doctorat que corresponga de la 
Comissió d'Estudis de Postgrau. 

 
 
Article 39. AUTORITZACIÓ DE LA DEFENSA DE LA TESI DOCTORAL 
 

1. La Subcomissió de Doctorat que corresponga de la Comissió d'Estudis de 
Postgrau, a la vista de la documentació rebuda, autoritzarà o no la defensa de la 
tesi doctoral i ho comunicarà al doctorand o doctoranda, al director o directora 
de la tesi, al tutor o tutora de la tesi, si n'hi ha, a l'ORP i al centre. 

2. Si la corresponent Subcomissió de Doctorat de la Comissió d'Estudis de 
Postgrau autoritza la defensa de la tesi doctoral, procedirà, en el mateix acte, a 
nomenar el tribunal. 

3. En el supòsit de no-autorització de la defensa de la tesi, la Subcomissió de 
Doctorat que corresponga de la Comissió d'Estudis de Postgrau ho comunicarà 
al doctorand o doctoranda, al director o directora i al tutor o tutora de la tesi, si 
n'hi ha, i a l'ORP, indicant les raons de la decisió. En aquest cas, si el doctorand 
o doctoranda vol tornar a dipositar la tesi doctoral en la UV, caldrà que inscriga 
un nou projecte de tesi doctoral, d’acord amb el procediment establert en l'article 
34.2 de la present normativa. 

 
 
Article 40. PROPOSTA DE TRIBUNAL D'UNA TESI DOCTORAL 
 

1. Una vegada informat favorablement el dipòsit i autoritzada la lectura, la 
Subcomissió de Doctorat corresponent de la Comissió d'Estudis de Postgrau 
procedirà a nomenar el tribunal, segons s'estableix en l'article 39.2. En el 
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nomenament, s'indicarà explícitament quins membres faran de president i 
secretari del tribunal. 

2. Per designar el tribunal, la Subcomissió de Doctorat que corresponga de la 
Comissió d'Estudis de Postgrau podrà sol·licitar a l'ORP que modifique, revise o 
amplie la proposta d'experts a què es refereix l'article 37.1 d'aquesta normativa. 
La corresponent Subcomissió de Doctorat de la Comissió d'Estudis de Postgrau, 
quan ho considere convenient, podrà nomenar com a membres del tribunal 
experts no inclosos en la proposta de l'ORP. 

3. La composició del tribunal es notificarà al doctorand o doctoranda, al director o 
directora de la tesi, al tutor o tutora de la tesi, si n'hi ha, a l'ORP i al centre on 
estiga adscrit l’ORP. 

4. La Subcomissió de Doctorat que corresponga de la Comissió d'Estudis de 
Postgrau podrà, si ho considera convenient, establir requisits més específics per 
a nomenar president o presidenta de tribunal. 

5. Una vegada aprovada, es comunicarà la composició del tribunal a tots els 
membres designats. Aquests tindran un període de 10 dies hàbils, comptats des 
del dia de la recepció de la designació, per comunicar l’acceptació o la renúncia 
a formar part del tribunal. 

6. Una vegada designat el tribunal, l'ORP remetrà a cadascun dels membres titulars 
un exemplar de la tesi doctoral i del currículum del doctorand o doctoranda i la 
memòria de les modificacions introduïdes a conseqüència dels informes dels 
experts. 

 
 
Article 41. COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL 
 

1. El tribunal estarà format per cinc titulars i dos suplents, tots amb grau de doctor i 
amb experiència investigadora acreditada, i vinculats a universitats o organismes 
d'ensenyament superior o investigació. 

2. Els experts que han avaluat prèviament el treball podran formar part del tribunal 
de la tesi. 

3. En el tribunal no podrà haver-hi més de dos membres de la mateixa universitat o 
institució. 

4. En cap cas no podran formar part del tribunal ni el director o directora ni el tutor 
o tutora del doctorand o doctoranda, excepte en el cas de tesis presentades en el 
marc d'acords bilaterals de co-tutela amb universitats estrangeres quan així 
s'haja previst en el conveni. 

 
 
Article 42. CONVOCATÒRIA DE LA DEFENSA DE LA TESI DOCTORAL 
 

1. L'acte de defensa de la tesi serà convocat pel president o presidenta. El secretari 
o secretària del tribunal comunicarà la convocatòria, amb una antelació mínima 
de 15 dies naturals a la celebració, tant als membres del tribunal com al centre 
on estiga adscrit l’ORP perquè, amb un mínim de 7 dies naturals, s'anuncie la 
defensa de la tesi a través del tauler d'anuncis electrònic oficial de la Universitat 
de València. 

2. L'acte de defensa de la tesi doctoral s'ha de celebrar en el termini màxim de 
quatre mesos a comptar des de l'endemà de la notificació al president o 
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presidenta del tribunal de l'autorització de la defensa de la tesi doctoral i de la 
seua designació com a president o presidenta del tribunal. 

 
 
Article 43. DEFENSA I AVALUACIÓ DE LA TESI DOCTORAL 
 
La defensa de la tesi doctoral es durà a terme en un acte públic i consistirà en 
l'exposició per part del doctorand o doctoranda de la tasca realitzada, la metodologia, el 
contingut i les conclusions de la tesi, fent menció especial de les aportacions originals. 
 
 
Article 44.- CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL DE LA TESI DOCTORAL 
 

1. Per tal que el tribunal puga actuar vàlidament, serà necessària la presència 
d'almenys quatre dels seus membres, entre els quals hi ha d'haver el president o 
presidenta i el secretari o secretària. 

2. Si degudament convocat l'acte de defensa de la tesi, no es pot celebrar per 
concurrència d'una justa causa a judici del president o presidenta del tribunal, 
aquest pot procedir a fer una nova convocatòria de l'acte de defensa, que s'haurà 
de celebrar en els propers 15 dies hàbils. En aquest cas, la convocatòria s'ha de 
comunicar a les mateixes persones que s'hagués comunicat la primera, amb una 
antelació mínima de 48 hores. 

3. En cas que, una vegada convocat l'acte de lectura, algun dels membres del 
tribunal no pogués assistir a l'acte per causa justificada, el president o presidenta 
del tribunal podrà procedir a substituir-lo pel suplent corresponent, sempre que 
es respecten les limitacions i condicions relatives a la composició dels tribunals 
establertes en l'article 41 d'aquesta normativa. 

4. Si finalment l'acte no es pot celebrar en el termini establert o si no hi haguessen 
suplents suficients per assegurar l'actuació de quatre membres (entre titulars i 
suplents), tot respectant les limitacions i les condicions relatives a la composició 
del tribunal de tesi establerta en la present normativa, la corresponent 
Subcomissió de Doctorat de la Comissió d'Estudis de Postgrau procedirà a 
nomenar un nou tribunal d'avaluació de la tesi doctoral. 

 
 
Article 45.- ACTE DE DEFENSA DE LA TESI DOCTORAL 
 

1. Els membres del tribunal podran formular al doctorand o doctoranda les 
qüestions que consideren oportunes i s'establirà un període de discussió amb el 
doctorand o doctoranda. 

2. Així mateix, els doctors i les doctores presents entre el públic podran intervenir i 
formular al doctorand o doctoranda, en el moment i forma que assenyale el 
president o presidenta del tribunal, les qüestions que consideren oportunes. 

3. Acabada la defensa i la discussió de la tesi, cada membre del tribunal en 
formularà, per escrit, una valoració raonada. 
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Article 46.- QUALIFICACIÓ DE LA TESI DOCTORAL 
 

1. El tribunal emetrà la qualificació global que concedeix a la tesi doctoral segons 
l'escala següent:  

a. No apte,  
b. Aprovat,  
c. Notable,  
d. Excel·lent,  
e. Excel·lent cum laude, en cas que la qualificació global del tribunal siga 

d'excel·lent i hi estiguen d'acord almenys quatre membres. 
2. En el cas de qualificació d'excel·lent cum laude, cada membre del tribunal 

indicarà, en un document específic i anònim, si considera la tesi mereixedora de 
premi extraordinari. Aquest document es lliurarà, en sobre tancat, al secretari o 
secretària del tribunal en finalitzar l'acte de la defensa. 

3. Finalitzat l'acte, el president o presidenta del tribunal comunicarà públicament la 
qualificació obtinguda pel doctorand o doctoranda i el secretari o secretària 
estendrà l'acta de qualificació, que serà signada per tots els membres del tribunal 
i tramesa a la secretaria del centre on estiga adscrit l’ORP, conjuntament amb les 
valoracions individuals de cada membre del tribunal i amb la fitxa Teseo o la 
fitxa que reglamentàriament la substituïsca degudament signada. El secretari o 
secretària del tribunal enviarà, si escau, els informes per a la concesió de premi 
extraordinari. 

 
 
Article 47.- ARXIU I PUBLICACIÓ DE LA TESI DOCTORAL 
 

1. Una vegada defensada i aprovada la tesi doctoral, l'exemplar autoritzat 
s'inscriurà en el registre pertinent a nom de la Subcomissió de Doctorat de la 
Universitat de València a efectes d'arxiu i documentació.  

2. La fitxa Teseo haurà de ser tramesa al Consell de Coordinació Universitària i al 
Ministeri d'Educació i Ciència en la forma establerta reglamentàriament. 

3. Quan haja estat degudament autoritzat pel doctor o doctora d'acord amb l'imprès 
normalitzat, la versió digital de la tesi doctoral s'inclourà en la base de dades del 
TDX o equivalent. 

 
 
Article 48.- OBTENCIÓ DE LA MENCIÓ “DOCTOR EUROPEUS”  
 

1. Per obtenir l'etiqueta de “Doctor europeus”, que es podrà incloure en l'anvers 
del títol de doctor, caldrà complir les normes del Comité de Liaison des 

Conférences de Recteurs et de Présidents des Universités des Pays Membres de 

la Communauté Européenne, ratificades per la Junta de Govern de la Universitat 
el 8 de novembre de 1994. 
Per poder aconseguir aquest títol, la tesi doctoral ha de complir els requisits 
següents: 

a. Durant l'etapa de formació, el doctorand o doctoranda ha de fer una 
estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o 
institució d’investigació d'un altre estat de la Unió Europea que no siga 
Espanya, on ha de realitzar estudis o treballs d'investigació que li han de 
ser reconeguts per la CCD. 
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b. Una part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, ha 
d'estar redactada i presentada en una llengua oficial de la Unió Europea 
que no siga cap dels oficials a l'estat espanyol. 

c. Cal informe favorable a la lectura de la tesi d'almenys dos experts 
pertanyents a alguna institució d'educació superior o institut 
d'investigació d'un estat membre de la Unió Europea que no siga 
Espanya. 

d. Un membre del tribunal de la tesi doctoral, diferent dels dos experts 
esmentats en l'article anterior, ha de pertànyer a alguna institució 
d'educació superior o institut d'investigació d'un estat membre de la Unió 
Europea que no siga Espanya. 

Per acollir-se a aquesta modalitat de titulació, cal adjuntar els documents 
acreditatius en realitzar el dipòsit amb la indicació de doctorat europeu. 

2. El tràmit administratiu corresponent a la defensa de la tesi ha de realitzar-se en 
la universitat espanyola en què està inscrit el doctorand. 

 
 
Article 49.- PREMIS I MENCIONS 
 

1. La Subcomissió de Doctorat de la Comissió d’Estudis de Postgrau convocarà, 
anualment, els premis extraordinaris de doctorat segons les normes i el barem 
aprovats pel Consell de Govern de la Universitat. 

2. El Consell de Govern de la Universitat podrà concedir el títol de doctor honoris 

causa d’acord amb la normativa específica aprovada pel mateix Consell de 
Govern. 

 
Article 50.- HOMOLOGACIONS DE TÍTOLS ESTRANGERS DE DOCTOR 
 
El procediment d’homologació de títols estrangers de doctor al grau acadèmic de doctor 
serà regulat per un reglament específic sobre homologació de títols estrangers de 
postgrau aprovat pel Consell de Govern a proposta de la Comissió d’Estudis de 
Postgrau. 
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DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Primera.-  
 
Estudiants que tinguen estudis estrangers no homologats 

1. Els estudiants que tinguen estudis estrangers no homologats hauran de presentar 
abans del 15 de juny del curs previ al seu accés als estudis de postgrau la 
documentació següent: 

a. Instància, segons el model oficial, adreçada al rector o rectora de la 
Universitat. 

b. Títol de diplomat, llicenciat o nivell acadèmic equivalent. 
c. Certificat d'estudis en què consten les assignatures cursades i les 

qualificacions obtingudes. 
Tota aquesta documentació, original o fotocòpia compulsada, haurà d'estar 
legalitzada per via diplomàtica i amb la corresponent traducció, realitzada per un 
traductor jurat, i es presentarà en la Universitat. 

 
Els documents que estiguen segellats amb la “postil·la de l'Haia” (Conveni de 
l'Haia de 5 d'octubre de 1961) no necessiten legalització per via diplomàtica. 

 
2. Una vegada resolta per la Comissió d'Estudis de Postgrau la possibilitat o no 

d'accés als estudis corresponents, l'interessat o interessada haurà de demanar 
l'admissió en el programa oficial de postgrau de la seua elecció durant el període 
ordinari establert. La sol·licitud d'admissió al POP s'haurà de sotmetre als 
criteris de valoració de mèrits establerts per a tots els estudiants. 

 

 
Segona.-  
 
Els estudiants i les estudiantes que, sense estar en possessió del corresponent títol, 
acrediten haver superat almenys 180 crèdits corresponents als ensenyaments de primer 
cicle, sempre que entre aquests estiga compresa la totalitat dels continguts formatius 
comuns d'un títol de Grau, desitgen accedir als estudis de postgrau hauran de presentar 
abans del 15 de juny del curs previ a l’accés als estudis de postgrau la documentació 
original o fotocòpia compulsada següent: 

1. Instància raonada, segons el model oficial, adreçada al rectorat de la Universitat. 
2. Certificat d'estudis en què consten les assignatures cursades i les qualificacions 

obtingudes. 
 
La Comissió d'Estudis de Postgrau estudiarà les sol·licituds i les remetrà al Consell de 
Direcció. El rector o rectora, amb l’informe previ vinculant del Consell de Direcció 
resoldrà sobre l'admissió.  
 
 
Tercera.-  
 
Còmput de terminis. 

1. Llevat que s'especifique altrament, quan els terminis s'assenyalen per dies, 
s'entendrà que són hàbils. 

2. Als efectes d'aquesta normativa, el mes d'agost és inhàbil. 
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Quarta.- 
 
Tesi doctoral presentada en una llengua diferent a les oficials de la UV. 

1. L'ORP podrà autoritzar el dipòsit de tesi doctoral que hagen estat redactades en 
qualsevol llengua d'ús en l'àmbit científic, tècnic o artístic diferent alguna dels 
oficials a la UV. 

2. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de presentar, a més de la 
documentació assenyalada en l'article 38.2 d'aquesta normativa, un resum de la 
tesi doctoral redactada en alguna dels llengües oficials de la UV que done una 
idea precisa del contingut de la tesi doctoral que es presenta. El resum haurà de 
constar d'una introducció i unes conclusions i haurà de tenir una extensió no 
inferior a una desena part de la tesi doctoral. 

 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES: 
 
Primera.- 
 
Mentre no es constituïsca la Comissió d’Estudis de Postgrau, assumirà les seues 
competències la Comissió Provisional d’Estudis de Postgrau, la composició i el 
funcionament de la qual estan regulats pel REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA 
COMISSIÓ PROVISIONAL D'ESTUDIS OFICIALS DE POSTGRAU, aprovat per 
Consell de Govern de 26 d'abril del 2005. 
 
 
Segona.- 
 
Estudiants que han iniciat els estudis de tercer cicle. 

1. Als estudiants i les estudiantes que, en la data d'entrada en vigor d'aquest 
reglament, hagueren iniciat els estudis de doctorat, se'ls aplicaran les 
disposicions reguladores del doctorat i d'expedició del títol de doctor per les 
quals hagueren iniciat els mencionats estudis. En tot cas, el règim relatiu a 
elaboració, tribunal, defensa i avaluació de la tesi doctoral, serà el previst en 
aquest reglament. 

2. No obstant això, els estudiants i les estudiantes que hagen cursat estudis parcials 
de doctorat, en el marc del que disposa el Reial Decret 778/1998, de 30 d'abril, o 
normes anteriors, podran accedir als programes oficials de Postgrau i obtenir el 
títol de màster, sempre que siguen admesos, i podran sol·licitar, a aquests 
efectes, el reconeixement dels crèdits corresponents a cursos i treballs d'iniciació 
a la investigació realitzats. 

 
 
Tercera.- 
 
Per a l'accés als estudis de postgrau per al curs 2006-2007, els estudiants que tinguen 
estudis estrangers no homologats hauran de presentar la documentació a què es refereix 
la disposició addicional primera juntament amb la sol·licitud de preinscripció durant el 
període ordinari establert. 
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Quarta.- 
 
Mentre no estiga aprovat el reglament a què fan referència els articles 26.6 i 50 
l’homologació de títols estrangers de postgrau serà d’aplicació la REGULACIÓ DELS 
TRÀMITS PREVISTS PER A L’HOMOLOGACIÓ DELS TÍTOLS ESTRANGERS 
D’ENSENYAMENT SUPERIOR PEL GRAU ACADÈMIC DE POSTGRAU, 
aprovada pel Consell de Govern el 14 de juny de 2005. 
 
 
DISPOSICIONS DEROGATÒRIES 
 
Única.- Queda derogada la Normativa reguladora dels procediments d'elaboració, 
autorització, nomenament del Tribunal, defensa i avaluació de les tesis doctorals de la 
Universitat de València, aprovada en Consell de Govern de 14 de juny del 2005. 
 


