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NORMES REGULADORES DEL TERCER CICLE EN LA UA

Aprovades per la Junta de Govern en la sessió ordinària del 21 de gener de
1999. Modificades per Junta de Govern de 23 de desembre de 1999, Consell
de Govern de 20 de desembre de 2002, Consell de Govern de 19 de juny de
2003, Consell de Govern de 12 de maig de 2004, Consell de Govern de 15 de
juny de 2004, Consell de Govern de 28 de juliol de 2005, Consell de Govern
de 27 d'abril de 2007 i Consell de Govern de 28 de juny de 2007.
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1.-Introducció.

Article 1: Àmbit d'aplicació.

Aquesta normativa regula el tercer cicle d'estudis universitaris que
permeten l'obtenció del títol de doctor, tant en les fases de
realització dels períodes de docència i investigació del programa
de doctorat, com en l'elaboració, presentació i lectura de la tesi
doctoral.
El tercer cicle tindrà com a finalitat l'especialització de l'estudiant
en un camp científic, tècnic o artístic determinat, tot això amb
vista a la presentació i lectura de la corresponent tesi doctoral.
El que disposen aquestes normes reguladores serà aplicable als
estudis de doctorat iniciats en la Universitat d'Alacant a partir del
curs 1999-2000.

Article 2 : Legislació.

Els estudis de tercer cicle corresponent a l'obtenció del grau de
doctor en la Universitat d'Alacant, es regiran pel que disposa la
Llei Orgànica de reforma universitària, el Reial Decret 778/1998
de 30 d'abril i altres disposicions sobre la matèria dictades per
l'Estat i la Generalitat Valenciana, l'Estatut de la Universitat
d'Alacant i aquestes normes reguladores.

1.

2.-Descripció dels estudis.
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Article 3: Titulació prèvia per a accedir al tercer cicle universitari.

Els aspirants haurien d'estar en possessió del títol de llicenciat,
arquitecte o enginyer expedit per una universitat espanyola.

1.

Igualment, els estudiants, espanyols o estrangers, que estiguen
en possessió del títol de llicenciat o equivalent expedit per una
universitat estrangera podran accedir als estudis de doctorat amb
la prèvia homologació del seu títol estranger al corresponent títol
espanyol que habilite per a aquest accés

2.

No obstant això, els alumnes amb títol estranger no homologat
podran cursar estudis de doctorat, en els termes esmentats en el
Reial decret 778/1998, amb la prèvia sol·licitud i autorització del
rector (annex).

3.

Article 4: Exigències prèvies a la tramitació del títol de doctor.

Per a l'obtenció del títol de doctor l'alumne haurà de:

Fer i aprovar els cursos, seminaris i investigació tutelada del programa
corresponent.
Presentar i aprovar una tesi doctoral consistent en un treball original
d'investigació.

Article 5: Durada i contingut dels programes de doctorat.

Els programes de doctorat comprendran, almenys, dos anys i
hauran de constar de:

1.

Cursos o seminaris sobre els continguts fonamentals dels camps
científic, tècnic o artístic als quals estiga dedicat el programa de doctorat
corresponent (matèries del tipus F, fonamentals).

A.

Cursos o seminaris relacionats amb la metodologia i la formació en
tècniques d'investigació (matèries del tipus M, metodològiques).

B.

Treballs d'investigació tutelats (matèries del tipus I, d'investigació).C.
Cursos o seminaris relacionats amb camps afins al del programa i que
siguen d'interès per al projecte de tesi doctoral del doctorand (matèries
del tipus A, afins).

D.

3.-Estructura i organització dels estudis. 

Article 6: Organitzadors.

Els programes de doctorat seran proposats pels dept./IU de la
Universitat d'Alacant; es podran unir diversos dept./IU per a
proposar un programa de doctorat interdepartamental. 

1.

Els estudis que permeten l'obtenció del grau de doctor es faran
sota la supervisió i responsabilitat acadèmica dels dept./IU. En el
cas de programes interdepartamentals es nomenarà, entre tots
els dept./IU que signen la proposta i únicament a efectes
administratius, un dept./IU coordinador.

2.

Per al desenvolupament dels programes en els instituts
universitaris o en altres universitats i organismes s'estarà al que
disposen els articles 2.3 i 2.4 del Reial Decret 778/1998.

3.

Cada dept./IU podrà desenvolupar els programes de doctorat4.
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propis i interdepartamentals que la Universitat li autoritze segons
el nombre de doctors agrupats en aquest.
Correspon als dept./IU de la Universitat d'Alacant elaborar els
programes de doctorat i elevar la proposta corresponent a la
Comissió de Doctorat de la Universitat perquè emeta informe i
l'aprove. Els programes hauran de tenir, en tot cas, l'informe
favorable dels consells de dept./IU organitzadors.

5.

Article 7: Programació acadèmica.

Els dept./IU especificaran el nombre de crèdits assignats a la
totalitat del programa i a cadascun dels cursos, seminaris i
investigació tutelada en particular, com també el caràcter
obligatori o optatiu d'aquests. El nombre de crèdits assignats al
programa no podrà, en cap cas, ser inferior a 32, dels quals,
almenys, 15 crèdits figuraran assignats a les matèries del tipus F i
12 a les del tipus I. 

1.

La cobertura d'aquests crèdits podrà fer-se a través de les
corresponents hores lectives i d'investigació, tenint en compte que
cada crèdit equival a 10 hores lectives.

2.

Els cursos o seminaris corresponents a les matèries del Tipus F
tindran un nombre de crèdits per curs no inferior a 3.

3.

Per a cobrir els crèdits corresponents a les matèries dels tipus M i
A els dept./IU podran incloure en el seu programa cursos i
seminaris corresponents a assignatures d'altres programes de
doctorat. Al conjunt total d'aquests cursos o seminaris es podrà
atorgar un nombre màxim de 6 crèdits.

4.

El doctorand podrà completar fins a un màxim de 5 crèdits del
període docent del seu programa fent cursos o seminaris d'altres
programes, amb la prèvia autorització del seu tutor.

5.

El nombre d'alumnes per programa no podrà ser inferior a 10.6.

Article 8: Política de beques.

El Ministeri d'Educació i Cultura efectuarà anualment una convocatòria
pública de beques d'àmbit nacional, en la qual figurarà la quantia
màxima de la beca a concedir, per a estudiants de doctorat, sense
perjudici de les que pogueren fer la Universitat d'Alacant, la Generalitat
Valenciana o altres entitats públiques o privades.

Article 9: Assignació de tutor.

Els doctorands tindran assignat un tutor, necessàriament doctor,
que es responsabilitzarà d'orientar-ne els estudis i els treballs
d'investigació. El tutor haurà de ser membre d'un dels dept./IU
responsables del seu programa de doctorat. Els col·laboradors
honorífics no podran ser nomenats tutors.

1.

Dins d'un mateix programa i quan el nombre d'alumnes ho
permeta el professor que assumisca les funcions de tutor podrà
ser el mateix per a tots els doctorands.

2.

Seran funcions del tutor, amb caràcter general, el seguiment de
l'activitat dels doctorands en relació amb la docència impartida en
el programa i, en particular, seran de la seua competència les
següents qüestions:

3.

Orientar els doctorands en l'elecció de les matèries optatives,
d'acord amb els seus objectius d'especialització i la línia

A.
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d'investigació seguida en el seu projecte de tesi doctoral.
Aconsellar els doctorands en l'opció per cursos i seminaris de
matèries afins relacionats amb la línia d'investigació seguida en el
projecte de tesi doctoral, i atorgar l'autorització prevista en l'article
6.1a) del Reial Decret 778/1998.

B.

Dirigir els doctorands cap als treballs d'investigació tutelats més
adequats al seu projecte de tesi doctoral.

C.

Article 10: Professorat.

Les tasques docents i investigadores en relació amb els
programes de doctorat seran assumides per professorat
universitari amb el grau de doctor. 
Els col·laboradors honorífics a què es refereix l'Estatut de la
Universitat d'Alacant, podran, a proposta d'un dept./IU, assumir
tasques de suport a la docència en relació amb els programes de
doctorat, sempre que tinguen el grau de doctor.

1.

Es reconeixen acadèmicament les activitats formatives del
doctorat. No obstant això, el nombre total de classes o tutories de
treballs d'investigació de doctorat podrà estar subjecte al
percentatge de l'activitat docent total d'aquest que determine la
Universitat, i al percentatge de l'activitat docent màxima per
professor que intervinga que assenyale aquesta.

2.

4.-Propostes d'estudis, tramitació i aprovació. 

Article 11: Contingut de les propostes.

Per a rebre informe, les propostes estaran acompanyades d'una
memòria que continga, almenys:

Nom o denominació del programa de doctorat proposat.A.
Dept./IU que proposen el programa, amb indicació expressa de la
data d'aprovació de la proposta pels consells de dept./IU

B.

Dept./IU, triat entre els de l'apartat anterior, que coordina el
programa.

C.

En cas que la proposta siga feta per un institut universitari, nom
del que faran, la direcció acadèmica amb les dates d'aprovació
dels òrgans col·legiats implicats.

D.

Programació docent amb descripció dels cursos, seminaris i
investigació tutelada, indicant el tipus de matèria i els crèdits
assignats a cadascun d'aquests. Si la matèria corresponent
pertany a altres programes de doctorat, haurà d'especificar-se en
la proposta.

E.

Professorat responsable de la docència, amb indicació de la
procedència, autorització, si correspon, de l'òrgan col·legiat
pertinent i nombre de crèdits que impartirà.

F.

Criteris d'admissió dels alumnes, nombre màxim i mínim
d'alumnes que justifique l'organització i operativitat de cada curs i
criteris de selecció, si ha lloc.

G.

Proposta dels tres professors doctors que formaran el tribunal de
suficiència investigadora del programa de doctorat, amb indicació
dels tres membres titulars i el nombre de suplents que siguen
necessaris per a garantir la presència, almenys, d'un doctor per

H.
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cada àrea de coneixement amb investigació tutelada en el
programa. A tal fi, haurà de tenir-se present que el Tribunal que
finalment es constituïsca per a la valoració de coneixements de
cada alumne haurà de reunir els requisits següents :

Estarà presidit per un catedràtic d'universitat.
Un dels doctors que l'integren serà aliè al dept.o depts./IU
proponents del programa de doctorat.
Tindrà la presència, almenys, d'un doctor de l'àrea de
coneixement a la qual s'haja vinculat la labor
desenvolupada per aquest alumne durant el període
d'investigació tutelada. 

Article 12: Tramitació de les propostes.

Els dept./IU introduiran les dades de les propostes en el programa
de gestió de tercer cicle durant el període que s'obrirà a aquest
efecte.

1.

Així mateix, enviaran a la Secretaria de la Comissió de Doctorat
els impresos d'expedient d'aprovació (annex) i els d'autorització
per a impartir docència en programes de doctorat (annex) que
siguen necessaris.

2.

Article 13: Aprovació de les propostes. 
 

La Comissió de Doctorat de la Universitat aprovarà els programes
de doctorat d'acord amb el procediment que a aquest efecte
estableix el seu Reglament de funcionament, emetent l'informe
preceptiu a l'efecte del que disposa l'Estatut de la Universitat
d'Alacant

1.

Els programes de doctorat aprovats estaran vigents per a anys
successius fins que el dept. o els depts./IU responsables
manifesten el contrari. Si els depts./IU decideixen suprimir la
docència del programa de doctorat del que són responsables
hauran de comunicar-lo amb un curs acadèmic d'antelació per a
donar opció als alumnes matriculats a completar els 32 crèdits
necessaris per a concloure els seus estudis. Igualment, si un
dept./I.U. decideix suprimir la docència en un programa de
doctorat en el qual col·labora haurà de comunicar-ho amb un curs
d'antelació al dept./IU responsable perquè aquest puga modificar
convenientment el seu programa.

2.

L'acord relatiu a l'aprovació de les propostes presentades serà
notificat als dept./IU afectats que podran, en cas de no obtenir-la,
recórrer contra aquest segons el que es disposa en l'Estatut de la
Universitat d'Alacant.

3.

La Comissió de Doctorat de la Universitat farà pública una relació
dels programes aprovats i dels respectius continguts, que serà
comunicada a les instàncies oportunes a efecte del que disposen
els articles 4.3 i 4.4 del Reial Decret 778/1998.

4.

Article 14: Modificació dels programes

Una vegada transcorregut el primer curs acadèmic en què es
desenvolupe un programa, quan concórreguen circumstàncies
especials relacionades amb el tractament i interès científic de les
matèries oferides o amb el professorat que imparteix la docència,
els dept./IU podran proposar modificacions en relació amb alguns
cursos, seminaris o investigacions tutelades, a través d'una

1.
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proposta i informe raonat presentat davant la Comissió de
Doctorat de la Universitat.
El tràmit per a l'aprovació de les propostes de modificació serà el
mateix que l'establit per a l'aprovació inicial del programa, limitat
als cursos, seminaris o treballs d'investigació tutelada que siguen
substituïts o, si escau, eliminats del programa.

2.

Article 15: Reestructuració de departaments

Quan es produeix una reestructuració dels depts./IU que
ofereixen programes de doctorat, aquests hauran d'arribar a un
acord sobre els nous dept./IU que es facen responsables de cada
programa de doctorat i comunicar-ho a la Comissió de Doctorat.

1.

5.-Accés, convalidacions i matrícula. 

Article 16: Admissió d'aspirants al programa de doctorat.

Els aspirants podran accedir a qualsevol programa de doctorat
impartit en la Universitat d'Alacant, relacionat científicament amb
el seu currículum universitari, sempre que complisquen els
requisits previs i reunisquen els mèrits exigits pels depts./IU per a
ser admesos.

1.

Quan l'aspirant sol·licite l'accés a un programa de doctorat
diferent dels previstos en el punt anterior, la Comissió de Doctorat
de la Universitat resoldrà, prèviament a l'admissió, sobre la
possibilitat d'accés als estudis corresponents.

2.

Els professors titulars d'escoles universitàries, associats i visitants
de la Universitat d'Alacant que, estant en possessió d'una titulació
superior, vulguen cursar estudis de doctorat en aquesta
Universitat, hauran de sol·licitar la corresponent autorització
rectoral (annex) per a poder cursar-los en el mateix organisme en
el qual imparteixen docència.

3.

Quan l'alumne vulga matricular-se de cursos o seminaris d'un
programa de doctorat distint al que està cursant, oferit o no en el
seu, haurà de sol·licitar plaça en cadascun dels depts./IU
corresponents.

4.

Els depts./IU podran condicionar l'admissió dels aspirants al
programa segons la valoració de determinats mèrits. A aquest
efecte, els depts./IU de la Universitat d'Alacant que impartisquen
programes de doctorat podran utilitzar, indistintament o en el seu
conjunt, els criteris següents :
   A) Expedient acadèmic de l'aspirant.
 B) Qualificacions obtingudes per l'aspirant en les assignatures de
la llicenciatura corresponent a l'àrea o perfil del programa de
doctorat. 
 C) Treballs i seminaris fets en relació amb l'àrea o perfil del
programa de doctorat.
  D) Universitat en què haja cursat estudis l'aspirant.
L'elecció i ponderació d'aquests criteris correspondrà al dept./IU i
haurà de fer-se constar en el programa proposat a la Comissió de
Doctorat de la Universitat.

5.

Els aspirants sol·licitaran el certificat d'admissió (annex ) i, si
escau, els impresos necessaris de certificat d'admissió en
assignatures d'altres programes de doctorat (annex) de l'1 al 24
de juliol davant els corresponents depts./IU coordinadors. Els

6.
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depts./IU responsables del programa hauran de resoldre sobre les
sol·licituds presentades abans del 31 de juliol, i fer pública la
relació d'aspirants admesos. El dept./IU coordinador haurà de
signar el certificat d'admissió dels alumnes admesos.
En cas de no-admissió, l'acord dels depts./IU responsables haurà
de ser motivat. Els aspirants exclosos disposaran d'un termini de
cinc dies hàbils per a presentar reclamació davant la Comissió de
Doctorat. Aquesta haurà de resoldre en termini suficient abans de
l'inici del curs.

7.

Els estudiants que hagen obtingut la llicenciatura en el mes de
setembre podran ser admesos en els depts/IU que no hagen
cobert les places oferides.

8.

Article 17: Convalidacions.

Per treballs d'investigació fets pel doctorand que hagen donat lloc
a l'obtenció del grau de llicenciat, els depts./IU responsables
podran convalidar fins a un màxim de 12 crèdits dels
corresponents a matèries del tipus I (annex ).

1.

Per a alumnes la titulació dels quals no done opció a l'obtenció del
grau de llicenciat, per treballs d'investigació fets, tipus memòria
d'investigació, defensats davant un tribunal de característiques
anàlogues als tribunals de tesis de llicenciatura, se'ls podrà
convalidar fins a un màxim de 12 crèdits corresponents a matèries
del tipus I (annex G)

2.

Per treballs d'investigació fets pel doctorand i publicats en una
revista científica de l'especialitat corresponent, els depts/IU
responsables podran convalidar fins a un màxim de 6 crèdits dels
corresponents a matèries del tipus I (annex G).

3.

Totes les convalidacions hauran de ser presentades, una vegada
signades pel dept./IU coordinador, davant la Comissió de Doctorat
perquè les aprove i no eximiran del pagament de les taxes
corresponents als crèdits convalidats.

4.

 

Article 18: Convalidacions per estudis de tercer cicle fets en institucions
d'ensenyament superior estrangeres.

Només seran objecte de convalidació els estudis de tercer cicle
fets en universitats estrangeres per alumnes de la Universitat
d'Alacant participants en el Programa Sòcrates-Erasmus o en
altres iniciatives similars que puga subscriure la Universitat a
través de conveni.

1.

En qualsevol cas, aquests estudis es faran sota la supervisió i
tutela d'un dept./IU de la Universitat d'Alacant, per a això l'alumne
haurà de sol·licitar l'admissió en el programa de doctorat que
aquest dept./IU porte a terme.

2.

Si el dept./IU ha subscrit un acord d'intercanvi Sòcrates o similar,
o ha autoritzat  algun dels seus membres perquè ho fera, haurà
de concedir la convalidació de tots els estudis fets per l'alumne en
aquest marc, quan les condicions del conveni signat per la
Universitat d'Alacant així ho establisquen.

3.

Si no es compleixen les condicions a les quals es refereix el punt
anterior serà el dept./IU el que determine la possible convalidació
dels estudis fets.

4.
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Quant a l'equivalència entre estudis fets i crèdits del programa de
doctorat, es distingiran dos casos:

5.

En el cas que els estudis la convalidació dels quals se sol·licite
pertanguen a un programa de postgrau d'ensenyament reglat,
amb cursos presencials i avaluació específica, els crèdits
corresponents podran ser respectats íntegrament.

A.

En el cas que els estudis l'homologació dels quals se sol·licite no
pertanguen a un programa de postgrau d'ensenyament reglat,
amb cursos presencials i avaluació específica, podran ser
convalidats sempre que es facen sota la supervisió garantida d'un
investigador o grup d'investigadors de provada solvència i que
tinguen l'aprovació explícita del dept./IU afectat. El còmput dels
crèdits asignables en aquest supòsit es basarà en l'informe
favorable redactat pel responsable acadèmic del centre associat,
en les hores setmanals dedicades per l'alumne a activitats
supervisades (laboratoris, tallers, cursos, classes, conferències),
la realització de treballs avaluats posteriorment pels responsables
acadèmics de qualsevol de les dues institucions i, en general,
totes les activitats d'estudi i investigació que el dept./IU de la
Universitat d'Alacant considere oportunes.

B.

Totes les convalidacions hauran de ser presentades, una vegada
signades pel dept./IU coordinador, davant la Comissió de Doctorat
perquè les aprove i no eximiran del pagament de les taxes
corresponent als crèdits convalidats.

1.

Article 19: Matrícula.

Els aspirants admesos, amb la prèvia presentació del certificat
d'admissió i, si escau, dels impresos de certificat d'admissió en
assignatures d'altres programes de doctorat, podran formalitzar la
matrícula de primer any en la Secretaria de la Comissió de
Doctorat en els terminis que s'establisquen.
Dins d'aquests mateixos terminis es formalitzarà, així mateix, la
matrícula corresponent al segon curs acadèmic del programa. En
aquest cas l'alumne, si escau, haurà de presentar els seus
impresos de certificat d'admissió en assignatures d'altres
programes de doctorat.
Per a poder matricular-se per segona vegada en un programa de
doctorat, excepte casos excepcionals degudament justificats i
reconeguts per la Comissió de Doctorat, l'alumne haurà de tenir
aprovats un mínim de 5 crèdits en el curs anterior.
Per a completar el període de docència l'alumne haurà de
superar, almenys, 20 crèdits de matèries dels tipus F, M o A.
D'aquests 15 com a mínim haurien de ser del tipus F.
Per a poder matricular-se dels crèdits corresponents al període
d'investigació serà necessari haver completat el període de
docència.
Per a completar el període d'investigació l'alumne haurà de
superar, almenys, 12 crèdits de matèries del tipus I.
En tot cas, el nombre de crèdits en els quals l'alumne haurà de
matricular-se el primer any no podrà ser inferior a 10, excepte en
el cas d'alumnes de doctorat pertanyents a universitats
estrangeres que vénen a aquesta Universitat amb una beca
Erasmus.
L'impagament d'algun dels rebuts de la matrícula, en els terminis
establits, en comportarà l'anul·lació. L'anul·lació de la matrícula
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afecta a totes i cadascuna de les assignatures i crèdits en els
quals l'alumne figure matriculat, amb la consegüent nul·litat dels
efectes acadèmics que, si escau, s'hagueren produït.

6.-Avaluacions i reclamacions.

Article 20: Criteris d' avaluació.

Els criteris d'avaluació de cadascuna de les matèries
impartides en un programa de doctorat es faran públics
per escrit amb anterioritat a la realització d'aquesta.

Article 21:  Convocatòries.

Cada curs acadèmic que es desenvolupa el programa
disposarà d'una convocatòria ordinària, al juny, i altra
d'extraordinària, al setembre, per a l'avaluació dels
ensenyaments impartits en aquest.

Article 22: Qualificacions.

Correspon als professors que imparteixen el programa efectuar el
control dels coneixements adquirits pels doctorands en el
desenvolupament de les matèries que imparteixen, per mitjà dels
sistemes d'avaluació que resulten més adequats, segons el nombre
d'alumnes, els continguts impartits i el mètode d'ensenyament utilitzat.

1.

El professor haurà de fer públiques en el tauler d'anuncis del seu
dept./IU les llistes de qualificacions de les assignatures de les quals és
responsable, hi haurà de constar en aquestes la data, la signatura del
professor i el termini (mínim cinc dies lectius) en què els alumnes poden
sol·licitar la revisió de la nota a través d'audiència personal.

2.

L'avaluació global i quantitativa dels coneixements adquirits durant el
període de docència s'efectuarà pel dept./IU coordinador del programa i
es basarà en les qualificacions obtingudes pel doctorand en cadascun
dels cursos i seminaris fets. El dept./IU haurà de publicar les llistes de
qualificacions globals, en què hauran de constar la data, la signatura del
director del dept./IU i el termini (mínim cinc dies lectius) en què els
alumnes poden sol·licitar la revisió de la nota a través d'audiència
personal.

3.

Així mateix, després del període d'investigació  el dept. o els depts./IU
responsables del programa valoraran la capacitat investigadora del
doctorand d'acord amb el treball o treballs fets i, si escau, de les
publicacions especialitzades en les quals hagen pogut ser publicats. Els
depts./IU hauran de publicar les llistes de qualificacions d'aquesta
capacitat investigadora, en les mateixes condicions esmentades en el
punt anterior. 
    
Els professors de cada assignatura de doctorat emplenaran, a través del
programa de gestió acadèmica, les actes provisionals de tots els
alumnes matriculats. En aquestes actes s'anotaran les qualificacions
quantitatives, entre 0 i 10, dels alumnes presentats.   

4.

Article 23: Actes.

Els professors de cada assignatura de doctorat qualificaran als alumnes
a través del Campus Virtual amb qualificació quantitativa, entre 0 i 10,

1.



normes reguladores tercer cicle http://www.ua.es/va/cedip/doctorat/normativa/normastercer.html

10 de 19 22/03/2011 19:40

dels alumnes presentats.
El programa de gestió Ágora realitzarà la transformació qualitativa que
s'indica a continuació

Qualificació quantitativa Qualificació
qualitativa

0 < Nota < 5 Suspens
5<=Nota < 7 Aprovat
7<=Nota<9 Notable

9<= Nota < 10 Excel·lent
 

2.

Les actes definitives s'enviaran al dept./IU coordinador per correu
electrònic perquè les imprimisca i les retorne signades pels professors
responsables de cada acta.

3.

Les actes corresponents a les convocatòries de juny i setembre hauran
d'estar signades obligatòriament pel professor responsable de cada
matèria i no contindran esmenes, ratllades ni correccions. Una vegada
emplenades i dins del termini estipulat per Gestió Acadèmica, seran
enviades a la Secretaria de la Comissió de Doctorat.

4.

Una vegada finalitzat el termini d'introducció de notes anteriorment
esmentat, la Secretaria de la Comissió de Doctorat tancarà les actes
que encara estiguen obertes, i qualificarà a tots els alumnes pendents
de nota com "No presentat" i es remetrà al dept./IU seguint el
procediment de l'últim paràgraf del punt 2.

5.

Si incompleix l'obligació de signar les actes qui té tal responsabilitat, la
signatura podria ser substituïda per la del secretari del CEDIP, ateses
les competències que li atribueix l'article 88 de l'Estatut de la Universitat
d'Alacant.

6.

Article 24: Reclamacions.

Després de la revisió en audiència personal amb el professor
responsable de la docència, els alumnes que no estiguen
conformes amb la qualificació obtinguda disposaran de deu dies
hàbils per a sol·licitar per escrit la revisió de la seua qualificació
davant el director del dept./IU coordinador, al·legant les raons de
la discrepància. Aquest escrit haurà de dur registre d'entrada de
la  secretaria corresponent.

1.

La reclamació serà estudiada per l'òrgan que determine el
Reglament del dept./IU. En tot cas, hauran de ser escoltats tant el
professor com l'alumne que fa la reclamació. L'òrgan competent
resoldrà en un termini màxim de quinze dies naturals; la resolució
serà recurrible davant el rector de la Universitat.

2.

7.-Certificats i diplomes.

Article 25: Certificat de docència en tercer cicle.

La superació d'un mínim de 20 crèdits corresponents al període de
docència, dels quals almenys 15 haurien de correspondre a matèries
del tipus F, donarà dret a l'obtenció per part del doctorand del certificat
de docència en tercer cicle (Annex). Aquest certificat serà homologable
en totes les universitats espanyoles. 
La qualificació numèrica que apareixerà en el certificat de docència en
tercer cicle serà el terme mitjà ponderat de les qualificacions de
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l'alumne en cadascuna de les assignatures superades, és a dir: 

La qualificació qualitativa que apareixerà en el certificat de docència
s'efectuarà mitjançant la taula assenyalada en l'article 23.

Article 26: Certificat-Diploma d'Estudis Avançats.

Una vegada superats els períodes de docència i investigació, es farà
una valoració dels coneixements adquirits pel doctorand en una
exposició pública que s'efectuarà davant el Tribunal de Suficiència
Investigadora del programa de doctorat fet per l'alumne.

1.

Prèviament a l'exposició pública dels coneixements adquirits, que
permet l'obtenció del Certificat-Diploma d'Estudis Avançats, l'alumne
haurà d'elaborar una memòria escrita on queden reflectits els
coneixements adquirits en els diferents cursos i seminaris, com també la
labor desenvolupada durant el període d'investigació tutelada.

2.

Durant el mes d'octubre de cada curs acadèmic, el dept./IU coordinador
del programa de doctorat establirà els dos períodes, posteriors a les
corresponents convocatòries de juny i setembre, en els quals actuaran
els tribunals de suficiència investigadora i ho comunicarà a tots els
alumnes interessats, d'aquest curs acadèmic o d'anteriors, perquè
puguen decidir si s'acolliran a una d'aquestes convocatòries. Si es
tractara d'un programa de doctorat a extingir, aquesta circumstància
haurà de ser exposada perquè l'alumnat tinga constància de les seues
últimes oportunitats d'aconseguir el Certificat- Diploma d'Estudis
Avançats. En qualsevol cas, els depts./IU podran decidir actuacions
extraordinàries dels esmentats tribunals quan estimen que les
circumstàncies així ho requereixen.

3.

Els alumnes que vulguen utilitzar una de les dues convocatòries
assenyalades en el punt anterior, ho comunicaran al dept./IU
coordinador amb una antelació mínima, pel que fa als períodes
assenyalats, de dos mesos.

4.

A la vista de les sol·licituds dels alumnes, el dept./IU coordinador,
d'acord amb els depts./IU responsables de la investigació de cada
alumne, designarà, d'entre els professors proposats en el seu programa
de doctorat, els tres membres del tribunal de suficiència investigadora
de cada alumne, atenint-se als requisits establits en l'article 11. H)
d'aquest reglament, i ho comunicarà, per a revisió, a la Secretaria de la
Comissió de Doctorat (annex...). Igualment, comunicarà als alumnes
interessats la composició, lloc, data i hora d'actuació del tribunal, amb
una antelació mínima d'un mes, i publicarà aquestes dades en el seu
tauler d'anuncis.

5.

L'alumne farà arribar la memòria elaborada, juntament amb el seu
expedient acadèmic de tercer cicle, a cadascun dels membres del
tribunal almenys 10 dies abans que tinga lloc l'acte públic.

6.

Prèviament a l'exposició pública, l'alumne haurà de presentar la
comunicació d'actuació del seu tribunal i abonar les taxes corresponents
en la Secretaria de la Comissió de Doctorat.

7.

En l'acte d'exposició pública l'alumne resumirà el contingut de la
memòria, exposant de forma oral els aspectes més significatius de la
labor desenvolupada durant els períodes docent i investigador. A
continuació, els membres del tribunal expressaran la seua opinió sobre
aquesta i podran formular totes les qüestions que consideren oportunes,
a les quals l'alumne haurà de contestar.

8.
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El tribunal de suficiència investigadora, a la vista de l'expedient
acadèmic de tercer cicle de l'alumne, de la memòria presentada i de
l'exposició dels coneixements adquirits i de la investigació feta durant el
programa doctorat atorgarà, prèvia votació en sessió secreta, una nota
numèrica i la qualificació corresponent, segons els criteris de
qualificacions en tercer cicle, de “no apte”, “aprovat”, “notable” o
“excel·lent”; farà constar l'àrea de coneixement a la qual ha de
vincular-se el certificat - diploma; i emplenarà una acta individualitzada
per a cada alumne examinat (annex ). En cas de resultar “no apte”, el
tribunal haurà d'incloure un informe raonat sobre això.

9.

L'alumne que haja obtingut la qualificació de “no apte” podrà fer un nou i
últim intent de superar aquesta valoració final en una nova convocatòria
establida pel dept./IU responsable. Aquest, a la vista de l'informe emès
pel tribunal, i escoltat el tutor de l'alumne, podrà proposar-li les mesures
que considere oportunes (ampliació de treballs, realització de nous
cursos, etc.) amb la finalitat d'ajudar-lo a superar la valoració definitiva.
Si durant el curs següent no estiguera ja vigent el mateix programa de
doctorat, el dept./IU responsable haurà de remetre una nova proposta
de Tribunal. 
El dept./IU responsable podrà convocar l'alumne que va obtenir la
qualificació de "no apte" en convocatòria extraordinària. Si aquesta
convocatòria és en el mateix curs acadèmic no comportarà el pagament
de noves taxes.

10.

La superació de la valoració efectuada pel tribunal garantirà la
suficiència investigadora del doctorand i permetrà l'obtenció del
Certificat-Diploma d'Estudis Avançats (annex). Aquest Certificat-Diploma
comportarà per a qui l'obtinga el reconeixement a la labor feta en una
determinada àrea de coneixement, acreditarà la suficiència
investigadora, i serà homologable en totes les universitats espanyoles.
En aquest certificat-diploma, al costat del programa de doctorat fet,
apareixerà el nom del dept./IU que ha donat el vistiplau al projecte de
tesi doctoral presentat per l'alumne i l'àrea de coneixement corresponent
a la investigació feta.

11.

La Secretaria del CEDIP expedirà el Certificat-Diploma d'Estudis
Avançats , a petició de l'alumne i després d'haver abonat les taxes
corresponents.

12.

8.- La tesi doctoral

Article 27. Contingut de la tesi doctoral

Els qui aspiren a l'obtenció del títol de doctor, hauran de presentar
i obtenir l'aprovació de la corresponent tesi doctoral.

1.

La tesi doctoral consistirà en un treball original d'investigació
sobre una matèria relacionada amb el camp científic, tècnic o
artístic propi del programa de doctorat fet pel doctorand.

2.

Article 28. Direcció de la tesi doctoral

1. Per a l'elaboració de la tesi doctoral, el dept./IU responsable del
programa de doctorat assignarà al doctorand un director de tesi, que serà un
doctor amb experiència investigadora acreditada. 

2. El director de tesi haurà de tenir vinculació permanent o temporal
amb el programa de doctorat. En cas de no complir-se aquesta
condició, la proposta ha de tenir l'autorització de la Comissió de
Doctorat.

3. Les tesis doctorals podran ser codirigides per diversos doctors.
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Article 29. Projecte de tesi doctoral

El doctorand ha de presentar en un dels depts./IU organitzadors
del seu programa de doctorat un projecte de tesi doctoral (imprès
J) avalat pel director o directors d'aquesta.

1.

El dept./IU corresponent resoldrà sobre l'admissió d'aquest
projecte en la forma que a aquest efecte establisca el seu
reglament intern, i n'enviarà posteriorment una còpia al CEDIP. A
partir de l'aprovació del projecte de tesi doctoral, aquest dept./IU
es farà responsable de la tesi doctoral que l'alumne faça amb
caràcter general.

2.

Si el doctorand vol canviar el títol de la tesi doctoral o el director
d'aquesta haurà de sol·licitar el canvi de projecte de tesi doctoral
en el dept./IU corresponent, i aquest ho comunicarà al CEDIP,
perquè conste en l'expedient de la persona interessada.

3.

Article 30. Autorització de presentació de la tesi doctoral. Dipòsit
provisional.  ARTICLE DEROGAT (BOUA 11 DE JULIOL DE 2008)

1. Per a garantir la qualitat de la tesi s'exigirà que obtinga almenys
dos informes positius emesos per tres avaluadors externs a la
Universitat d'Alacant proposats pel dept./IU, escoltats el director
de la tesi i els especialistes que estimen oportú consultar.
Aquests avaluadors podran formar part del tribunal d'avaluació
de la tesi, raó per la qual hauran de complir els requisits exigits
per a ser membre d'aquest  tribunal.

2. El dept./IU dipositarà en la Secretaria del CEDIP un exemplar de
la memòria provisional de la tesi i el nom dels avaluadors previs
(imprès K2). La memòria es presentarà en suport digital. Una
vegada autoritzats els avaluadors pel CEDIP, el dept./IU farà
arribar als avaluadors la memòria provisional de la tesi i els impresos per a
emetre els informes, pel mitjà que consideren més convenient. L'avaluador haurà
de contestar al dept./IU en un termini màxim de deu dies confirmant que
accepta realitzar l'avaluació Si l'avaluador proposat no accepta, o no contesta en
el termini assenyalat, el dept./IU haurà de proposar altre avaluador.

3. Els avaluadors disposaran d'un màxim de 2 mesos per a fer
suggeriments de millora sobre la memòria provisional de la tesi.
Abans que finalitze aquest període haurien de remetre al
CEDIP l'informe corresponent, positiu o negatiu, respecte a si
escau o no el dipòsit definitiu de la Tesi. 

4. Acabada l'avaluació prèvia de la tesi doctoral, el director o
directors autoritzaran la seua presentació. Aquesta autorització
haurà d'adjuntar-se a la tesi doctoral per a la seua posterior
tramitació (annex K).

5. Quan el director de la tesi doctoral no és professor del dept./IU
responsable d’aquesta, el tutor ratificarà, mitjançant escrit
raonat, l'autorització del director per a la seua presentació.

6. Per a la presentació de la tesi doctoral en el CEDIP es requerirà la
presentació almenys de dos informes favorables dels avaluadors previs i
l'autorització prèvia del dept./IU responsable (annex K).

Article 31.Dipòsit definitiu de la tesi doctoral.
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Una vegada obtingudes les autoritzacions esmentades en l'article
anterior, el doctorand ha de presentar, en la Secretaria del
CEDIP, dos exemplars de la tesi doctoral impresos i un exemplar
en suport digital, seguint les instruccions del CEDIP. Els
exemplars impresos hauran d'estar degudament enquadernats i
paginados de manera que no puga haver-hi substitució o
modificació del material, hauran d'incloure el nom de la Universitat
d'Alacant i reflectir tots les dades de la tesi doctoral en la portada,
així mateix haurà d'incloure  una última pàgina facilitada pel
CEDIP que continga una diligència de qualificació que serà
signada pel president i el secretari del tribunal i una diligència de
registre. Els dos exemplars quedaran dipositats durant 10 dies
hàbils un en la secretaria del CEDIP i l'altre en la secretaria del
Dept./I.U. responsable.

1.

El CEDIP comunicarà el dipòsit de la tesi doctoral a tots els
dept./IU de la Universitat d'Alacant.

2.

Qualsevol doctor interessat podrà examinar els exemplars
dipositats en els dept./IU i en el CEDIP i, si escau, dirigir per escrit
a aquest les consideracions que estime oportú formular.

3.

Quan la naturalesa de la  tesi doctoral no en permeta la
reproducció, el requisit del lliurament d'exemplars per al dipòsit
quedarà complit amb el dipòsit d'un original en el CEDIP.

4.

Transcorregut el temps de dipòsit i si no  hi ha objecció, la tesi
doctoral es considerarà admesa a tràmit. En cas contrari, la
Comissió de Doctorat, a la  vista dels escrits rebuts  i prèvia
consulta al dept./IU i els especialistes que estime oportú, decidirà
si s'admet la tesi doctoral a tràmit, o si per contra, procedeix
retirar-la.

5.

Article 32. Tribunal de lectura de la tesi doctoral

Admesa a tràmit la tesi doctoral,  la Comissió de Doctorat
estudiarà la proposta de tribunal de  lectura de tesi doctoral
presentada pel  dept./IU (imprès L).

1.

La proposta del dept./IU a què es refereix el paràgraf anterior, ha
d'estar acompanyada d'un informe  raonat sobre la idoneïtat de
tots i cadascun dels membres proposats per a constituir el
tribunal. Aquest informe constarà d'un mínim de cinc línies per
candidat proposat.

2.

Els tribunals estaran formats per cinc membres titulars i dos
suplents, s'han de respectar en la composició els requisits
següents :

3.

Tots els membres hauran d'estar en possessió del títol de
doctor, podran ser espanyols o estrangers i hauran d'estar
vinculats a universitats o organismes d'ensenyament
superior o investigació.

A.

Mai podrà haver-hi més de dos membres del mateix
departament ni més de tres de la mateixa universitat.

B.

En cap cas podran formar part del tribunal el director de la
tesi ni el tutor, excepte els casos de tesis doctorals
presentades en el marc d'acords bilaterals de cotutela amb
universitats estrangeres que així ho tinguen previst.

C.

Els professors pertanyents als cossos docents universitaris
podran formar part dels tribunals de tesis doctorals encara
que es trobaren en qualsevol de les modalitats de la
situació d'excedència i jubilació.

D.
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El president i el secretari del tribunal seran nomenats per la
Comissió de Doctorat a proposta del dept./IU corresponent.

4.

Una vegada aprovat el tribunal, el CEDIP s'encarregarà de
comunicar-los la designació.

5.

Article 33. Lectura de la tesi doctoral

El  CEDIP comunicarà al doctorand la composició del tribunal, a
partir de la notificació disposarà d'un termini de set dies hàbils per
a fer arribar  a tots els membres del tribunal, juntament amb  el
seu currículum, la tesi doctoral que ha de ser jutjada.

1.

A partir d'aquest moment, els membres del Tribunal disposaran
d'un mes per a enviar a la Comissió de Doctorat un informe
individual i raonat en el qual es valore la tesi doctoral i se n'aprove
o desaprove la defensa.

2.

La Comissió de Doctorat a la vista dels informes rebuts, disposarà
si escau o no la defensa pública o, si escau, la interrupció de la
seua tramitació, i remetrà al doctorand les observacions que
sobre la aquesta estime pertinenetes.

3.

El  director de la tesi doctoral podrà ser cridat per la Comissió de
doctorat abans de decidir sobre el tràmit que es refereix el
paràgraf anterior, a fi d'obtenir la informació que es considere
oportuna per a fonamentar la decisió.

4.

<>
Una vegada denegada la realització del tràmit de defensa de la
tesi doctoral per la Comissió de Doctorat, o després de la
defensa, el doctorand podrà sol·licitar certificació literal dels
informes a què es refereix l'apartat 3 d'aquest article.

5.

Una vegada acordada per la Comissió de Doctorat la procedència
de la defensa pública, el doctorand haurà d'abonar en la
Secretaria del CEDIP, amb anterioritat a l'acte de lectura, les
taxes corresponents.

6.

L'acte de defensa de la tesi doctoral serà convocat pel president i
comunicat pel secretari a la Comissió de Doctorat amb una
antelació mínima de 15 dies naturals a la data en què haja de
fer-se.

7.

El tribunal es constituirà el dia de la defensa  de la tesi doctoral
amb els membres presents; és un mínim de 4 membres.

8.

La defensa de la tesi doctoral tindrà lloc en sessió pública i
consistirà en l'exposició pel doctorand de la labor preparatòria
feta, contingut de la tesi i conclusions, amb esment de les seues
aportacions originals.

9.

Els membres del  tribunal hauran d'expressar la seua opinió sobre
la tesi presentada i podran formular totes les qüestions i
objeccions consideren oportunes, a les quals el doctorand haurà
de contestar.

10.

Així mateix, els doctors presents en l'acte públic podran formular
qüestions i objeccions, i el doctorand respondrà a aquestes, tot
això en el moment i forma que assenyale el president del Tribunal.

11.

Acabada la defensa de la tesi doctoral , el tribunal atorgarà  la
qualificació de no apte, aprovat, notable o excel·lent, prèvia 
votació  secreta.

12.

Segons el parer del tribunal, i havent obtingut un mínim de quatre
vots dels seus membres, podrà atorgar-se a la tesi doctoral, per la
seua excel·lència, l'esment d'excel·lent cum laude, que es farà
constar en l'anvers del corresponent títol de doctor.

13.
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<> 

Article 34. Arxiu de tesis doctorals

Una vegada aprovada la tesi doctoral, el dept./IU responsable en
remetrà al CEDIP un exemplar, a l'efecte d'arxiu i documentació.
El CEDIP, al seu torn, remetrà al Consell d'Universitats Ministeri
d'Educació i Cultura i Consellería de Cultura, Educació i Ciència
de la Comunitat Valenciana la corresponent fitxa de la tesi
doctoral.

1.

El servei d'Arxiu i Registre de la Universitat assumeix les funcions
d'organització, custòdia i funcionament d'aquest arxiu.

2.

Article 35. Consulta i préstec de tesis doctorals aprovades

<>El dept./IU responsable de la tesi doctoral haurà d'enviar-ne al SIBID un
exemplar per a la corresponent catalogació i immediata devolució a l'esmentat
dept./IU. Aquest exemplar quedarà en la biblioteca d'aquest per a la possible
consulta i préstec.  <>

9.-Obtenció del títol, règim de trasllats i assegurança escolar

Article 36. Expedició i efectes del títol de doctor.

Aprovada la tesi doctoral, la persona interessada podrà sol·licitar
l'expedició del corresponent títol de doctor en la Secretaria de la
Comissió de Doctorat

1.

Per a l'expedició de títols de doctor, la Universitat d'Alacant
efectuarà la corresponent tramitació d'acord amb el que estableix
l'article 12 del Reial Decret 778/1998.

2.

El títol de doctor (Annex ) expedit per la Universitat d'Alacant
inclourà l'esment Doctor per la Universitat d'Alacant. En aquest
títol figurarà la denominació del previ títol de llicenciat, arquitecte
o enginyer o equivalent o homologat, del que estiguera en
possessió l'interessat per a accedir als estudis de doctorat, i
també la universitat, el lloc i la data d'expedició d'aquest. Així
mateix, figurarà el programa de doctorat i la denominació del
dept./IU responsable de la tesi doctoral feta.

3.

El títol de doctor obtingut i expedit d'acord amb el que disposen
els preceptes anteriors tindrà caràcter oficial i validesa en tot el
territori nacional, tindrà efectes acadèmics plens i habilitarà per a
la docència i la investigació d'acord amb el que disposen les
disposicions legals.

4.

Mentre no es produïsca l'efectiva expedició i lliurament a la
persona interessada del títol sol·licitat, aquell tindrà dret, des del
moment d'abonar els drets d'expedició del títol, que se li
expedisca certificació que el títol sol·licitat es troba en tràmit
d'expedició (certificació supletòria del títol).

5.

La certificació supletòria del títol, que serà sol·licitada en la
Secretaria de la Comissió de Doctorat , tindrà el mateix valor que
el títol sol·licitat a efecte de l'exercici dels drets inherents a
aquest.

6.

En les certificacions supletòries del títol, l'esmentada oficina
acreditarà el títol que es trobe en tramitació a favor de la persona
interessada, com també les possibles limitacions que per a
l'exercici dels drets dimanantes d'aquest puga tenir la persona
interessada per causa de la seua nacionalitat o altres causes
legalment establides.

7.
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Article 37. Premis extraordinaris de doctorat i altres esments honorífics.

La Comissió de Doctorat de la Universitat regularà el procediment
per a l'obtenció dels premis extraordinaris de doctorat, i també
dels esments honorífics a què es refereix l'article 10.7 del Reial
Decret 778/1998.

Article 38. Trasllat d'alumnes.

Per al règim de trasllat d'alumnes de doctorat d'altra Universitat a la Universitat
d'Alacant se seguiran els tràmits previstos en l'article 15 del Reial Decret
778/1998, amb les particularitats següents :

Per a l'admissió d'alumnes al programa de doctorat es requerirà, en tot cas,
informe favorable del dept./IU de la Universitat d'Alacant que coordina el
programa de doctorat en el qual l'aspirant pretén continuar els seus estudis
(annex O). A aquest efecte, es tindrà en compte els mateixos criteris de
valoració fixats en l'article 15.3 d'aquestes normes per a l'admissió d'alumnes
al programa de doctorat i, si escau , els estudis cursats del programa de
doctorat de la universitat de procedència. Una vegada obtinguda l'admissió, la
convalidació dels crèdits cursats prèviament es farà segons els criteris
següents: 

A) Per a alumnes que hagueren cursat estudis del RD 185/1985 i
vulguen traslladar-se a un programa del mateix decret: el dept./IU
receptor decidirà el nombre de crèdits a convalidar, i la tipologia
d'aquests.

B) Per a alumnes que hagueren cursat estudis del RD 185/1985 i
vulguen traslladar-se a un programa del RD 778/1998: el dept./IU
receptor aplicarà els criteris següents:

Si tenen un mínim de 20 crèdits en cursos i seminaris, es
podrà convalidar el període de docència complet.
Si tenen menys de 20 crèdits, el dept./IU receptor decidirà
el nombre de crèdits a convalidar del període de docència,
la tipologia d'aquests i  assignarà una nota global numèrica.

C) Per a alumnes que hagueren cursat estudis del RD 778/1998 i
vulguen traslladar-se a un programa regulat pel mateix decret, el
dept./IU receptor aplicarà els criteris següents :

Si l'alumne està en possessió del Certificat de Docència en
Tercer Cicle, expedit per la seua universitat d'origen, se li
reconeixeran el període de docència del programa de
doctorat en el qual es matricule.
Igualment, si l'alumne està en possessió del
Certificat-Diploma de Suficiència Investigadora, expedit per
la seua universitat d'origen, el doctorand podrà passar
directament a la preparació de la seua tesi doctoral, i
quedaran sotmesos al règim general de la Universitat
d'Alacant i del dept./IU responsable, quant a acceptació del
projecte de tesi doctoral, designació del director d'aquesta i
altres requisits procedimentals establits en aquestes
normes.
Si no es troba en cap dels casos esmentats en els dos
apartats  anteriors, el reconeixement dels crèdits obtinguts
en la universitat de procedència requerirà la conformitat del
dept./IU receptor de la Universitat d'Alacant que, a aquest
efecte, haurà d'emetre un informe (annex P) respecte de
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cadascun dels cursos i seminaris impartits en la universitat
de procedència juntament amb una qualificació global
numèrica i remetre'l a la Comissió de Doctorat.

Els apartats anteriors seran igualment aplicables als alumnes de la Universitat
d'Alacant que vulguen canviar de programa de doctorat dins de la mateixa
Universitat.

En tots els casos s'haurà d'abonar la taxa de trasllat d'expedient i l'obertura
d'un nou expedient. 
 

Article 39. Assegurança escolar.

Als alumnes que cursen el tercer cicle d'estudis universitaris, tant en les fases
de realització dels períodes de docència i investigació del programa de
doctorat, com en l'elaboració, presentació i lectura de la tesi doctoral, els serà
d'aplicació, quan siguen menors de vint-i-vuit anys d'edat, les normes sobre
règim de l'assegurança escolar contingudes en el Reial Decret 270/1990, de
16 de febrer, i les dictades en el seu desenvolupament.

Els alumnes que tinguen conclòs el seu programa de doctorat i es troben en la
fase d'elaboració de la tesi doctoral, per a poder acollir-se a aquest benefici,
hauran d'acreditar-ho per mitjà d'informe del director de tesi doctoral (annex).

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Aquestes disposicions afectaran als alumnes que van iniciar els estudis de
tercer cicle amb anterioritat al curs acadèmic 1999/2000.

1. A aquests estudiants els seran aplicables les disposicions reguladores del
doctorat anteriors a l'entrada en vigor del Reial Decret 778/1998 en la
Universitat d'Alacant, llevat dels articles 9 i 10.

2. Per a igualar la situació d'aquests alumnes pel que fa als que inicien els
estudis acollits al nou Reial Decret 778/1998, queda derogada la necessitat de
demanar pròrrogues per a la presentació de la tesi doctoral. 
  
 

a. Autorització per a cursar estudis de tercer cicle a alumnes amb
títol estranger no homologat.
b. Expedient d'aprovació de programes de doctorat.
c. Autorització per a impartir docència en programes de doctorat.
d. Autorització per a cursar estudis de tercer cicle en la Universitat
d'Alacant a professorat que imparteix docència en aquesta.
i. Certificat d'admissió a un programa de doctorat.
f. Certificat d'admissió en assignatures d'altres programes de
doctorat.
g. Sol·licitud de convalidació de crèdits d'investigació.
h. Certificat de Docència en Tercer Cicle.
i. Projecte de tesi doctoral.
j. Autorització  per a admissió a tràmit de la tesi doctoral.
k. Proposta de tribunal de tesi doctoral.
l. Informe dels membres de tribunal de tesi doctoral.
m. Títol de doctor.
n. Certificat d'admissió a un programa de doctorat amb trasllat
d'expedient.
o. Convalidació de crèdits per trasllat d'expedient.
p. Informe del director de tesi a l'efecte d'assegurança escolar.
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