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DURADA DELS ESTUDIS DE DOCTORAT: BAIXES DEFINITIVES 

 

REFERÈNCIA NORMATIVA 

 
Reial Decret 99/2011: 
 
No hi ha un article que concreti quines són les causes de baixa definitiva a un programa de 
doctorat. En diferents articles fa referència a causes per les quals un doctorand no pot continuar 
estudis. 
 
L’article 13. 2. Durada dels estudis: baixa en el programa de doctorat de la NAM del curs 
2018-19 estableix que: 
 
2.Baixa definitiva 
Són causa de baixa definitiva en el programa de doctorat: 

a) El fet de no formalitzar la matrícula.  
No obstant, cal tenir en compte que: 

• Si el doctorand o doctoranda únicament ha deixat de matricular-se un curs, el 
curs immediatament següent pot sol·licitar reprendre estudis al mateix programa de doctorat. 

• Si el doctorand o doctoranda ha sol·licitat la baixa voluntària per motius personals 
en el termini establert i li ha estat concedida, no és necessari la formalització de la matrícula. 

b) El fet de no formalitzar la matrícula el curs immediatament següent a la 
finalització de l’autorització de baixa voluntària per motius personals. 

c) El fet de no haver presentat el pla d’investigació i el document d’activitats del 
doctorand o doctoranda en el termini fixat, o que hagi estat avaluat negativament o com a no 
presentat després de la segona avaluació d’acord amb l’article 17 18. 

d) La superació dels terminis de la durada dels estudis, així com de les pròrrogues, si és 
el cas, sense haver presentat el dipòsit de la tesi doctoral.  
La baixa definitiva suposa: 
- la no continuïtat del doctorand o doctoranda en el programa de doctorat matriculat 
- el tancament del seu expedient.  
No obstant això, posteriorment, la persona interessada pot sol·licitar l’accés i admissió a un altre 
programa de doctorat. 
 

FUNCIONAMENT URV 

 
La informació de les baixes definitives a UXXI la informa la UDR a la pantalla de Registre de tesi 
que es troba dins de l’expedient de cada doctorand. En aquest cas, no s’ha d’emplenar informació 
en la pantalla de Pròrrogues de doctorat que hem vist en el dossier de baixes definitives i 
pròrrogues atès que aquestes baixes no ha de tenir conseqüències en la data límit del dipòsit. 
 
Aquesta informació es manté en aquesta pantalla a efectes d’informes de qualitat que exploten 
des de la UDR. 
 
Per consultar la informació corresponent a les baixes definitives a UXXI, cal anar al mòdul 
Específic  Doctorat  Expedients 
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Cerquem el doctorand de qui hàgim de consultar  la baixa. Quan som dins de l’expedient del 
doctorand, hem d’anar al desplegable que trobarem a la part dreta inferior de la pantalla i 
seleccionar l’apartat Registre de Tesi: 
 

 
 
 
Un cop en aquesta pantalla, hem de seleccionar la pestanya Registre: 
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Les baixes definitives que s’informen a UXXI són les següents: 
 
 
Baixa definitiva a sol·licitud del doctorand 
 
Concepte: Quan un doctorand per alguna circumstància personal comunica a la Comissió 
Acadèmica  que no vol continuar amb el estudis de doctorat de forma definitiva. 
  
Requereix: La presentació d’una sol·licitud per part del doctorand. La Comissió Acadèmica pot 
demanar que exposi les causes de la baixa. 
 
A l’apartat de Registre de Tesi d’UXXI ha de constar la informació següent:  
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Baixa Tesi: SÍ / NO 
 

 
 
Data sol·licitud abandonament tesi: Data d’aprovació de la sol·licitud per la Comissió 
Acadèmica 
 
Al Camp Observacions s’indica el text següent:  
 
“Sol·licitud d'abandonament definitiu del programa de doctorat aprovat per la CA del dia 24-02-
2017 per motius personals/ motius laborals / motius econòmics.” 
 
També s’indica en el camp Baixa definitiva la data del registre d’entrada. En aquest cas, és el 
dia 01/02/2017. 
 
 
Baixa definitiva per no haver formalitzat la matrícula  
 
Concepte: Quan un doctorand no formalitza la matrícula un curs acadèmic i no té concedida una 
baixa temporal d’un any presentada abans de la formalització de la matrícula, que és l’únic cas 
de baixa temporal en què no se li exigeix la formalització de la matrícula.  
  
Requereix: La no formalització de la matrícula. És una actuació d’ofici.  
 
Aquesta informació al camp de Registre de Tesi d’UXXI s’informa en els camps següents: 
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Baixa Tesi: SÍ / NO 
 
El text que s’emplena al camp Observacions és:  
“No formalització de la matrícula. Abandonament d’ofici aprovat pel CDE del 13/06/2016”. 
 
El camp Data sol·licitud aband. tesi indica la data en la qual el Comitè de Direcció de l’Escola 
ha aprovat la llista dels doctorands que no s’han matriculat aquell curs. 
 
Tal i com hem vist a la referència normativa, en els casos de baixa definitiva per part dels 
doctorands i baixa per no haver formalitzat la matrícula poden sol·licitar reprendre estudis al 
mateix programa de doctorat. 
 
En aquest casos,  la UDR informa en aquest apartat de Registre de tesi les dades corresponents 
al Reprendre estudis i modificar les dades referents a la baixa.  
 
Agafarem com a exemple un doctorand que ha causat baixa per no formalitzar la matrícula i que 
ha sol·licitat reprendre estudis el dia 31/01/2017. 
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En aquest cas, es modifica el camp Baixa Tesi: estava en S i se l’ha de posar N. 
 
A més, s’emplena el camp Data sol·licitud nova admissió i s’indica la informació següent que 
hi ha al camp Observacions: 
 

 
 
 
En aquests casos, també cal introduir la baixa per no formalitzar la matrícula a la pantalla de 
“Pròrrogues de doctorat” perquè recalculi la data límit tenint en compte el temps durant el qual 
no s’ha matriculat.  
Aquesta informació de la baixa temporal l’ha d’introduir la Secretaria de Gestió Acadèmica de 
Campus corresponent. 
La manera com s’ha d’introduir l’afegirem al dossier de baixes temporals. 
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Baixa definitiva per no haver presentat el Pla d’Investigació i el Document d’Activitats del 
Doctorand en el termini establert o no ser avaluat favorablement en 2ª avaluació 
 
Concepte: Quan un doctorand no ha presentat la documentació referida al Pla d’Investigació  i 
al Document d’Activitats del Doctorant en les convocatòries establerts o no ha superat l’avaluació 
en les dues convocatòries.  
 
Requereix: Constatar no tenir l’avaluació favorable en la segona convocatòria. És una actuació 
d’ofici. 
 
Aquesta informació al camp de Registre de Tesi d’UXXI s’informa en els camps següents: 
 

 
 
Baixa Tesi: SÍ / NO 
 
Al camp Observacions s’indica el següent: 
 
“ No superació de l’avaluació (DD/MM/AA). Motiu: Qualificació obtinguda en la segona 
convocatòria”.  
 
Al camp Data Sol·licitud abandonament de tesi s’indica la data en la qual no s’ha superat 
l’avaluació.  
 
S’hi accedeix cercant l’expedient i a la part inferior dreta, seleccionant l’apartat Líneas de 
Evaluación: 
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Un cop dins, veurem com les dues avaluacions no són favorables: 
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Un cop la UDR hagi bloquejat manualment l’expedient, ja ens  alerta d’aquesta situació amb un 
missatge a la part superior de la caràtula de l’expedient. Si cliquem a la pestanya Otros Datos i 
ens posem damunt del Programa de Doctorat, ens dona informació d’aquest bloqueig: 
 

 
 
Alguns expedients de programes de doctorat que no s’han extingit i que no han dipositat la tesi 
en la data límit establerta en el calendari d’extinció i que tampoc no han sol·licitat l’adaptació als 
corresponents programes de doctorat legislats pel RD 99/11, s’han bloquejat manualment amb 
la causa Bloqueos de expedientes antinguos”. 
 
Un exemple d’això que us hem explicat seria el següent: 
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Baixa per haver superat els terminis de permanència i pròrrogues 
 
Concepte: Quan un doctorand ha superat el període per a dipositar la tesi que tenia autoritzat, 
tenint en compte el tipus de dedicació en què ha seguit els estudis i les pròrrogues que ha 
demanat.  
 
Requereix: Constatar que s’ha superat la data límit sense haver dipositat la tesi.. 
 
Tal i com hem vist en els dossiers de baixes temporals i pròrrogues, a UXXI,  totes les situacions 
lligades a la permanència en el programa de doctorat, estan informades a la pantalla de 
“Pròrrogues de Doctorat”. En aquesta mateixa pantalla també es calcula automàticament la data 
límit per dipositar la tesi. 
 
Si arribada aquesta data límit no hi ha una data de dipòsit de tesi, UXXI t’alerta amb el missatge 
“Incumple permanencia”.  
 

 
 
En aquests casos, en l’expedient apareix el missatge ”El expedient ha superat la permanència 
establerta”. Si un doctorand intentés, no obstant, formalitzar la matrícula mostraria un missatge 
d’error, conforme ha superat la permanència. 
 
Si anem a l’expedient d’aquesta doctoranda, veurem aquest missatge: 
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Ens hem adonat però que, en aquest cas, no es bloqueja l’expedient ni ens mostra la informació 
al camp Otros Datos.. 
 
En aquests moments, no hi ha cap doctorand que hagi superat la permanència establerta però 
la UDR hauria d’introduir aquesta informació a l’apartat Registre de tesi tal i com s’ha fet ens les 
altres baixes definitives: 
 

 
 
Baixa Tesi: S/N 
 
Data sol·licitud abandonament tesi: Indicar la data en la qual ha superat la permanència i 
indicar- ho al camp Observacions dels mateix camp: 
“En data XX/XX/XXXX el doctorand ha superat la permanència i no pot continuar en el programa 
de doctorat”.  
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En aquest cas, igual que quan no se supera la segona convocatòria d’avaluació, no es pot 
reprendre estudis al mateix programa de doctorat. Cal que formalitzi la preinscripció en un altre 
programa de doctorat.  
 
 
 
 
 
 
 


