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ACCÉS ALS ESTUDIS DE DOCTORAT:  
 CANVI ENTRE PROGRAMES DE DOCTORAT DEL RD 99/2011 

 

REFERÈNCIA NORMATIVA – NAM URV del curs 2017‐ 18 

 
L’article 14. Canvi entre programes de doctorat del RD 99/2011  (NAM Curs 2018‐19) estableix 
que: 
 
 
1. Els doctorands    i doctorandes que han  iniciat estudis de doctorat a  la URV o en una altra 
universitat, d’acord amb el Reial decret 99/2011  i volen defensar  la tesi a  la URV en un altre 
programa, han de preinscriure’s al nou programa en els terminis previstos. 
2.  La  comissió  acadèmica  del  programa  de  doctorat  valorarà  l’expedient  del  doctorand  o 
doctoranda i acordarà si és admès o exclòs acadèmicament.  Una vegada admès acadèmicament 
se seguirà el mateix procediment establert a l’article 7.  
 
3.  El  doctorand  o  doctoranda  podrà  pujar  al  gestor  de  documentació  l’acreditació  de  les 
activitats realitzades en el programa iniciat. La comissió acadèmica del programa de doctorat ha 
de valorar si els cursos, seminaris, estades  i altres activitats cursades durant  l’etapa anterior 
tenen afinitat suficient en durada i continguts amb les activitats formatives dissenyades per al 
programa de doctorat. En el cas que se n’acordi el reconeixement, els doctorands i doctorandes 
les  poden  incloure  en  el  document  d’activitats  personalitzat  i  es  poden  computar  com  a 
superació d’una activitat formativa del programa. 
 
4. A efectes de la durada dels estudis, l’inici del còmput serà la data de matrícula del curs que 
ha accedit al nou programa de doctorat. 
 
 

FUNCIONAMENT URV:  CANVI ENTRE PROGRAMES DE DOCTORAT DEL RD 99/2011 

 
Concepte:  
Procés que ha de formalitzar el doctorand/a que ha iniciat estudis de doctorat a la URV o en una 
altra universitat, d’acord amb el Reial Decret 99/2011, i vol defensar la tesi a la URV en un altre 
programa. 
 
Requereix: 
Emplenar la  instància, adjuntar  la documentació detallada en la sol∙licitud del tràmit  i que ho 
autoritzi la Comissió Acadèmica del programa de doctorat. 
 
A UXXI aquesta informació la introdueix la UDR.  
 
Si es tracta d’un doctorand que accedeix d’una altra universitat, el primer que   s’ha de fer és 
donar d’alta les dades a UXXI al mòdul d’Expedient  Expedients  Mant. Datos personals: 
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Un cop som dins,  cal emplenar el màxim de dades possible : 
De la pestanya Datos Básicos, les dades de color vermell són obligatòries. Si ens lliura una foto, 

es pot escanejar i a través del botó   inserir la fotografia. 
 

 
 
A la pestanya Dom. Familiar cal indicar les dades següents: 
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La pestanya Dom. Temporal està pensat per estudiants que durant el curs viuen fora del domicili 
familiar. Si són les mateixes dades, es repeteixen: 

 
La pestanya Nacionalidad també s’ha d’emplenar: 
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A la pestanya Datos Alumno cal indicar si és Família Nombrosa: 

 
 
A la pestanya C.C.C. Alumno es pot indicar les dades bancàries 
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Quan  tota  aquesta  informació  estigui  introduïda,  cal  gravar.

 
 
Quan ja estan les dades personals gravades, ja es pot crear l’expedient al programa de doctorat. 
 
Aquest pas cal fer‐ lo tant pels doctorands que traslladen l’expedient de fora de la URV com de 
dins de la URV, ja que cal crear l’expedient al nou programa de doctorat. 
 
Per crear l’expedient,  cal revisar les dades que consten al Certificat Acadèmic Oficial.  
Per fer‐ ho,   s’ha de seguir  la ruta següent: Mòdul d’expedients  Expedients   Introducció 
manual LAC:  
 

 
 
Busquem al doctorand i premem el botó Creació d’expedients: 
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Quan cliquem aquest camp, ens mostra el missatge següent que alerta de  les dades que cal 
emplenar per poder crear l’expedient: 
 

 
 
Cal prémer OK  i  comenar a emplenar els  camps de color vermell. Comveieu,  la majoria  són 
desplegables: 
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Les dades que cal emplenar són: 
 

 Alumne: Número de document identificatiu. Per això és imprescindible que, en el cas 

de trasllats de fora de la URV, prèviament s’hagin donat d’alta les dades a Manteniment 

de dades personals. 

 

 Pla: Programa de Doctorat en el qual se li hagi concedit el trasllat d’expedient. 
 

 Centre: tots els programes de Doctorat legislats pel RD 99/2011 tenen associat el centre 

77 que correspon a l’Escola de Postgrau i Doctorat. 
 

 Accés: Cal escollir l’accés 81 Trasllat d’Expedient. 
 

 Subaccés:  Indicar  l’accés del programa de Doctorat d’origen que  indiqui el Certificat 

Acadèmic Oficial. 
 

 Convocatòria: Convocatòria en la qual hagi finalitzat els estudis que li hagin donat accés 

al programa de doctorat d’origen. També consta en el Certificat Acadèmic Oficial. 
 

 Obertura: curs acadèmic en el qual accedeix al programa de doctorat. 
 

 Node:  en el desplegable, escollir el que correspongui. 
 

 Si en  la sol∙licitud ha  fet constar que vol seguir els estudis a Temps Parcial  i  se  li ha 

autoritzat, cal introduir el tipus de document 500_Temps Parcial, tal i com està explicat 

en el dossier de Dedicació TC/ TP. 

A continuació es mostra un exemple de doctorand que ha accedit al Programa de Doctorat per 
trasllat d’expedient, amb les dades explicades anteriorment: 
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Un cop creat l’expedient, cal informar del trasllat a l’apartat Trasllats d’expedient de la pestanya 
Expedient. S’ha d’informar d’on ve  traslladat  tant en el  casos que el doctorand ha  iniciat el 
programa de doctorat dins de la URV com de fora:  
 

 
 
Cal indicar les dades personals del / de la doctoranda per cercar‐ lo 
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I retorna les dades: 
 

 
 
En el bloc de Trasllat, cal indica les dades següents: 
 

 



 
Àrea de Docència 

Servei de Gestió Acadèmica 
 

10/05/2018 Pàgina 10 de 17 
Accés als estudis de doctorat: Trasllat expedient, Reprendre estudis i Adaptació d’estudis de RD anteriors 

 

 Data de trasllat d’expedient  data d’autorització de la Comissió Acadèmica 

 Marcar la xec de Ve traslladat  

 Universitat: és un desplegable en el qual s’ha d’escollir la universitat de procedència 

 Estudi: és un desplegable en el qual s’ha d’escollir l’àmbit i el RD corresponent. Al quadre 

de  text  que  hi  ha  al  costat  no  es  pot  escriure  perquè  és  un  camp  protegit. 

 
 Centre:  és un desplegable que, pels estudis de doctorat, no té centres associats. Sí es 

pot escriure el programa de doctorat en aquest camp de text ja que no es pot escriure 

en el corresponent a l’Estudi. 

 Estat trasllat: és un desplegable on s’ha d’escollir si està Acceptat o Pendent. 

 Tipus de trasllat: és un desplegable on s’ha d’escollir si és: Intern / Extern/ Simultaneïtat. 

En principi, la informació que s’hauria de fer constar és la següent: 

o Si és un  trasllat d’expedient entre programes de doctorat dins de  la URV  

Intern 

o Si és un trasllat d’expedient procedent d’una altra universitat  Extern 

 Línies  de  Trasllat:  no  cal  introduir  res  perquè  en  els  estudis  de  doctorat  no  hi  ha 

assignatures.  

Quan estigui tota la informació introduïda, s’ha de gravar.  
 
A continuació es mostra un exemple de trasllat d’expedient a UXXI: 
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En els trasllats d’expedients que marxen a una altra universitat o a un altre programa de doctorat 
de dins de la URV, a l’expedient d’origen: 
 

 El doctorand ha d’acreditar  l’admissió a  l’altre programa de doctorat  i/o en una altra 

universitat. 

 

 Emetre la taxa de trasllat d’expedient. 

 

 Expedir el Certificat Acadèmic Oficial. 

 

 Informar el traslladar l’expedient. En aquest cas, s’informa de la mateixa manera però 

l’única diferència és que ha d’estar seleccionada la xec Traslladat a.  

La informació que ha de constar és a quin programa de doctorat i/o a quina universitat 
es trasllada l’expedient.  

 
A continuació es veu un exemple d’un trasllat real que després es trasllada a la pestanya Otros 
datos de l’expedient del doctorand. 
 

 
En el moment que s’accepta el trasllat d’expedient cap a un altre programa de doctorat, 
automàticament l’expedient d’origen queda bloquejat: 
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A més, si es clica a Otros Datos, es pot veure la informació del trasllat d’expedient tant a la 
pestanya Expedients –situació actual com a Trasllats 
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ACCÉS ALS ESTUDIS DE DOCTORAT:  
REPRENDRE ESTUDIS 

 

REFERÈNCIA NORMATIVA – NAM URV del curs 2018‐ 19 

 
 
A la NAM del curs 2018‐ 19 s’ha afegit un article en el qual es recullen totes les situacions en les 
quals es pot sol∙licitar el reprendre estudis.  
 
L’article 14.  Reprendre estudis estableix que: 
 
Article 14. Reprendre estudis 
El doctorand o doctoranda pot sol∙licitar reprendre estudis en el mateix programa de doctorat, 
d’acord amb el procediment establert, en els casos següents: 
‐  Si únicament  ha deixat de matricular‐  se un  curs  i  vol  continuar  en  el programa de 
doctorat el curs immediatament següent. 
‐  Si ha presentat la sol∙licitud de baixa voluntària per motius personals abans de l’inici del 
període de matrícula i té una durada d’un any, no s’exigeix la formalització de la matrícula del 
curs acadèmic de  la baixa. Un cop  finalitzada  la baixa, el curs  immediatament següent podrà 
sol∙licitar reprendre estudis i matricular‐ se al mateix programa de doctorat.  
‐  Si ha presentat la sol∙licitud de baixa voluntària per motius personals amb una durada 
d’un any i sol∙licita una ampliació de la baixa per un any addicional, quan acabi aquest període, 
el  curs  immediatament  següent podrà  sol∙licitar  reprendre estudis  i matricular‐  se al mateix 
programa de doctorat.   
‐  Si se li ha anul∙lat la segona o successives matrícules i vol continuar amb els estudis de 
doctorat el curs immediatament següent. 
‐  Si ha obtingut  la qualificació de no presentat per baixa  temporal  (NB)  en  la  segona 
avaluació  del  segon  curs  i  successius  i  vol  continuar  amb  els  estudis  de  doctorat  el  curs 
immediatament següent. 
 
En  la  resta  de  casos,  si  volen  continuar  estudis  de  doctorat,  caldrà  que  sol∙licitin  l’accés  i 
l’admissió a un altre programa de doctorat, d’acord amb el procediment establert. 
 

Funcionament URV 

 
Concepte:  
Procés pel qual els doctorands que han  interromput  l’elaboració de  la  tesi  i dement poden 
continuar els estudis de doctorat. 
 
Requereix: 
Emplenar la instància corresponent i adjuntar el pla d’investigació de tesi doctorat actualitzat, si 
s’escau.  
La Comissió Acadèmica del programa de doctorat resoldrà si s’autoritza.  
 
A UXXI aquesta informació la introdueix la UDR. Els passos que cal seguir per introduir aquesta 
informació és la següent: 
A l’apartat de Registre de tesi de l’expedient del doctorat i s’informa el camp següent: 
 
Data sol·licitud nova admissió  data en la qual s’aprova el Reprendre estudis per la Comissió 
Acadèmica.  
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També es pot emplenar el camp Observacions per indicar la data en la qual s’ha autoritzat el 
Reprendre estudis i informació que es cregui convenient. 
 

 
 
En el cas que el Reprendre estudis sigui posterior d’haver causat baixa en el programa de 
doctorat per no haver formalitzat la matrícula (d’ofici), tal i com es veu en la imatge anterior, cal 
actualitzar- la amb la informació del tràmit de reprendre estudis així com indicar que la baixa no 
està activa. 
 
Concretament, cal modificar : 
 

 
El camp Baixa Tesi: estava en S i  cal constar N. 
 
A més, cal emplenar el camp Data sol·licitud nova admissió i indicar la informació corresponent 
al camp Observacions. 
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Perquè el temps durant el qual ha estat de baixa per no formalitzar la matrícula es tingui en 
compte en la data límit per dipositar la tesi, cal introduir la baixa voluntària temporal a la pantalla 
de Pròrrogues de doctorat. Això s’explica en el dossier de baixes temporals. 
 
Mentre un doctorand està de baixa temporal, excepte en els casos de baixa voluntària temporal 
sol∙licitada  abans  del  període  de  matrícula,  hauran  de  formalitzar  la  matrícula  de  tutela 
acadèmica. 
 
Durant aquell curs, hauran de presentar‐ se a les convocatòries d’avaluació, tot i que es tindrà 
en compte la baixa per la presentació de les activitats per poder ser avaluats. 
 
Si tot i les possibilitats de presentació, no pot dur a terme cap activitat i no pot presentar‐ se a 
les convocatòries d’avaluació, serà qualificat com a No Presentat per Baixa Temporal (NPB). 
 
Per poder‐ se matricular el curs següent, és necessària l’avaluació favorable.  
 
En els casos que la qualificació sigui NPB, s’actuarà de la següent manera: 
 

 Doctorands  de  segon  curs  i  posteriors   es  tindrà  en  compte  l’última  avaluació 

favorable per poder‐ se matricular. 

 

 Doctorands  de  nou  Accés   haurà  de  presentar  la  instància  de  reprendre  estudis 

juntament amb un nou pla d’investigació (ja que s’entén que durant aquest període no 

haurà pogut desenvolupar cap activitat formativa). 

En aquest cas, si es resol favorablement, la UDR modificarà l’avaluació de NPB per Apte 

i les SGAC ja podran formalitzar la matrícula d’aquell curs. 

 

 
ACCÉS ALS ESTUDIS DE DOCTORAT:  

ADAPTACIÓ ALS PROGRAMES DE DOCTORAT LEGISLATS PEL RD 99/2011 

 

REFERÈNCIA NORMATIVA – NAM URV del curs 2018‐ 19 

 
L’article 11. Adaptació a un programa de doctorat del RD 99/2011 des d’ordenacions anteriors 
estableix que: 
 
1. Els doctorands de la URV o d’una altra universitat estatal que, a l’entrada en vigor del Reial 
decret  99/2011,  cursaven  estudis  de  doctorat  d’ordenacions  anteriors  poden  sol∙licitar 
l’adaptació a un programa verificat, segons l’esmentat Reial decret, per la via de preinscripció i 
admissió, d’acord amb el que regula aquesta normativa i el procediment i termini establerts. 
2. Un cop admesos, els doctorands han de matricular‐se com a doctorands de nou accés del 
programa  i  comencen  a  computar  els  terminis  de  durada  dels  estudis  i  dedicació  dels 
doctorands, segons el que estableix aquesta normativa. 
3. La comissió acadèmica del programa de doctorat ha de valorar si els cursos, seminaris, estades 
i  altres  activitats  realitzades  durant  l’etapa  anterior  tenen  afinitat  suficient  en  durada  i 
continguts amb les activitats formatives dissenyades per al programa de doctorat. En el cas que 
se n’acordi el  reconeixement, els doctorands  les poden  incloure en el document d’activitats 
personalitzat i es poden computar com a superació d’una activitat formativa del programa. 
 
 

Comentat [AELR1]: Ja s’ha actualitzat el procediment i s’ha 
de fer indicant la causa de baixa temporal per no formalitzar la 
matrícula. 
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Funcionament URV 

 
Concepte:  
Procés pel qual  l'estudiant de doctorat matriculat en un programa adscrit a un dels anteriors 
Reials Decrets, sol∙licita incorporar‐se a un programa adscrit al RD 99/2011. 
 
Requereix: 
 
Formalitzar la preinscripció com qualsevol altre candidat de nou accés i indicar al camp 
d’Observacions “ADAPTACIÓ D'ANTERIORS REIALS DECRETS”. 
 
En el cas que en l'etapa anterior hagi realitzat activitats susceptibles de ser reconegudes com 
activitats formatives del nou programa de doctorat, caldrà presentar‐les amb el justificant 
corresponent, abans que finalitzi el període de preinscripció corresponent, així la Comissió 
Acadèmica els podrà valorar. Aquesta informació els doctorands l’han d’introduir al SAD però 
també es pot veure a UXXI. 
 
En aquest cas, podrà sol∙licitar la Reducció de la durada mínima dels estudis i dedicació dels 
doctorands. Aquest tràmit està detallat en la guia “Durada dels estudis de doctorat: Terminis 
màxims i mínims”. 
 
Aquesta informació la introdueix a UXXI la UDR. 
 
Fins el curs 2015- 16, els expedients que s’han adaptat d’un programa de doctorat legislat per 
RD anteriors al RD 99/2011, s’han informat dels trasllats d’expedients amb la tipologia Trasllat 
d’expedient Intern.  
 
 Els expedients d’origen han quedat bloquejat per trasllat d’expedient. Si anem a Otros datos, 
veurem la informació del trasllat: 

 
 
S’informa del trasllat a la pantalla Trasllats d’expedients: 
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