
 

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA DELS PROGRAMES DE DOCTORAT UVIC 

Article 1. Règim acadèmic  

La durada dels estudis de doctorat és d’un màxim de tres anys, a temps complet, a comptar de 

l’admissió del doctorand al programa fins a la presentació de la tesi doctoral.  

No obstant això, i amb la prèvia autorització de la Comissió Acadèmica del Programa de 

Doctorat, es poden realitzar estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas els estudis 

poden tenir una durada màxima de cinc anys des de l’admissió al programa  fins a la 

presentació de la tesi doctoral. No podran sol·licitar dedicació a temps parcial els doctorands 

que siguin beneficiaris d’una beca o ajut predoctoral competitiu que en la naturalesa de les 

seves bases s’especifiqui que la dedicació del beneficiari sigui a temps complet. 

El doctorand pot canviar de modalitat com a màxim dues vegades al llarg dels seus estudis. Per 

al canvi de modalitat el doctorand ho haurà de sol·licitar mitjançant una instància dirigida al 

coordinador/coordinadora de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat amb una 

antelació mínima d’un mes a la data d’inici del primer període de matrícula anual. 

Tindran prioritat en el canvi de modalitat de temps parcial a temps complet els  doctorands 

que obtinguin una beca o contracte predoctoral. 

Article 2. Sol·licitud de pròrroga i baixa temporal 

Si transcorregut el termini de tres anys, en el cas d’estudis a temps complet, el doctorand no 

ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi, la comissió responsable del programa pot 

autoritzar la pròrroga d’aquest termini per un any més que, amb caràcter excepcional, es 

podria ampliar per un altre any addicional. En el cas d’estudis a temps parcial el termini és de 

cinc anys i la pròrroga es pot autoritzar per dos anys més que, així mateix, excepcionalment, es 

podria ampliar per un altre any addicional. 

Als efectes del còmput dels períodes anteriors no es tindran  en compte les baixes per malaltia, 
embaràs o qualsevol altra causa degudament justificada. En aquests casos, el doctorand haurà 
de fer els tràmits pertinents per tramitar una baixa temporal . 

Així mateix, el doctorand pot sol·licitar la seva baixa temporal en el programa de doctorat per 
un període màxim d’un any, ampliable fins a un any més. El doctorand haurà d’adreçar una 
sol·licitud degudament justificada a la comissió acadèmica responsable del programa de 
doctorat, qui prendrà una resolució i la comunicarà per escrit al doctorand. Durant aquest 
període, si la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat ho confirma, el doctorand no 
haurà de formalitzar la matrícula. 

En el supòsit que el doctorand no formalitzi la matrícula durant dos anys seguits, també 
causarà baixa definitiva del programa de doctorat. 

En cas que un doctorand es vulgui donar de baixa definitiva del programa de doctorat ha de 
formalitzar-la a l’Àrea de Gestió Acadèmica en els terminis que s’estableixin al web de la UVic.  

 

 



 

Només hi haurà devolució econòmica quan la baixa es formalitzi abans del 15 de desembre  si 
s’ha matriculat a l’octubre, i  abans del 30 de març si s’ha matriculat al febrer, per les causes 
següents:  

● Malaltia greu. 

● Situació familiar greu que impedeixi la continuïtat dels estudis. 

En cap cas es retornarà l’import de les taxes per gestió administrativa.  

Article 3. Criteris de rendiment i progressió 

A efectes de facilitar la progressió adequada dels doctorands i garantir la qualitat de les tesis 
doctorals s’estableixen les condicions següents: 

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat realitzarà el seguiment anual de tots els 
doctorands. Serà requisit indispensable tenir una valoració favorable  d’aquesta comissió  per 
poder continuar al programa de doctorat. El doctorand que no superi l’avaluació anual del 
progrés dels seus estudis disposarà d’un termini màxim de 6 mesos per a poder presentar de 
nou el pla de recerca. En cas de produir-se una nova avaluació negativa, el doctorand causarà 
baixa definitiva en el programa de doctorat. 

El doctorand que esgoti els terminis màxims de durada dels estudis de doctorat establerts en 
l’Article 2 de la present normativa causarà baixa definitiva del programa, i caldrà que iniciï de 
nou el procediment d’accés i d’admissió al programa de doctorat. 

Article 4. Recursos 

Es podrà interposar recurs ordinari davant del rector de la UVic contra les resolucions que es 
dictin en aplicació d’aquesta normativa. 

Les resolucions del rector esgoten la via administrativa i són impugnables davant la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 

Disposició addicional 

El Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat farà anualment una avaluació dels resultats 
d’aplicació de la Normativa de Permanència. 

Disposicions transitòries 

Primera. La present normativa de permanència és d’aplicació als doctorands que accedeixin a 
la UVic a partir de la data en què dita normativa entri en vigor. 

Segona. Els doctorands que hagin accedit a la UVic amb anterioritat a l’entrada en vigor de la 
present normativa els serà d’aplicació aquesta normativa el dia que entri en vigor. 

 

 

 


