PROPOSTA DE NORMATIVA DE PERMANÈNCIA DELS ESTUDIS DE
DOCTORAT DELS PROGRAMES OFICIALS DE POSTGRAU
Acord del Consell de Govern de 2 de maig del 2007
El règim de permanència del estudis de doctorat regits pel Reial Decret 56/2005
pretén assegurar una dedicació de l’estudiant que el porti a assolir uns resultats
d’excel·lència. Per tal de fer compatible el doctorat amb altres activitats, es
preveuen exigències diverses i clarament diferenciades per aquells doctorands que
tinguin una dedicació a temps complet o a temps parcial. Així mateix, s’estableix
un número limitat de convocatòries, un termini per dipositar la tesi i un règim
d’interrupció dels estudis.
Article 1. Àmbit d’aplicació
Aquesta normativa s'aplica als estudis universitaris de tercer cicle conduents al
títol de Doctor regits pel Reial Decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen
els estudis universitaris oficials de postgrau.
Article 2. Convocatòries
2.1. Nombre de convocatòries
Per als crèdits del període de formació d’un programa de doctorat, si n’hi ha, i la
defensa del projecte de tesi, els estudiants disposaran d'una única convocatòria per
curs acadèmic. En cas de no superar-los disposaran d’una segona convocatòria en
el curs acadèmic següent.
Per a les assignatures i activitas formatives, la convocatòria es realitzarà, d'acord
amb els criteris de l’òrgan responsable del programa, a la finalització de la
docència en els períodes trimestrals fixats per la Universitat o, en termini màxim,
abans de finalitzar la segona setmana del mes de setembre del curs acadèmic
corresponent.
2.2. Anul·lació de convocatòria
Per tal que la no presentació a examen no exhaureixi convocatòria l’estudiant ha
de sol·licitar l’anul·lació de convocatòria, disposant d’un termini de fins a set dies
posteriors a la data de realització d’aquesta. L’estudiant pot fer aquesta sol·licitud
una sola vegada per assignatura, activitat formativa i defensa del projecte de tesi, i
sempre que la no presentació respongui a una causa de força major imprevisible.
Article 3. Continuïtat i progressió en els estudis
Per continuar els mateixos estudis, els estudiants de primer curs que cursin un
període de formació han de superar, com a mínim, el 50% dels crèdits matriculats.
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La resolució de les sol·licituds relatives al règim de permanència en els estudis
correspon al rector, a proposta del Consell Social, que valorarà les circumstàncies
al·legades pels estudiants.
Als efectes d'aquest article, quan calgui computar un nombre determinat de crèdits
dels estudis i d'aquest còmput en resulti un número amb fracció decimal, es tindrà
en compte el número enter sense la fracció decimal.

Article 4. Tesi doctoral
La tesi doctoral s'ha de dipositar abans de finalitzar el tercer curs acadèmic des
que l'estudiant ha inscrit el projecte de tesi en la modalitat a temps complet, i
abans de finalitzar els sisè curs acadèmic en la modalitat a temps parcial.
Els estudiants podran interrompre, per una sola vegada i de forma improrrogable,
els seus estudis de doctorat per un curs acadèmic o dos consecutius, prèvia
sol·licitud que haurà de ser acceptada per la comissió de la Universitat competent
en matèria de postgrau oficial. Aquesta interrumpció no computarà als efectes del
règim de permanència establert al paràgraf anterior.
Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta normativa entrarà en vigor en el curs 2007-2008.
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