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DURADA DELS ESTUDIS DE DOCTORAT:  
TERMINIS MÀXIMS I MÍNIMS  

DEDICACIÓ A TC/ TP 
 

REFERÈNCIA NORMATIVA 

 
L’article 3.2. del Reial Decret 99/2011 estableix que: 
 
La durada dels estudis de doctorat serà d’un màxim de tres anys, a temps complet, a comptar des 
de l’admissió del doctorand al programa fins la presentació de la tesi doctoral.  
No obstant l’anterior, i prèvia autorització de la Comissió acadèmica responsab le del programa, 
podran realitzar-se estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas aquests estudis podran tenir 
una durada màxima de cinc anys des de l’admissió al programa fins la presentació de la tesi doctoral. 
Si transcorregut el termini de tres anys no s’hagués presentat la sol·licitud de dipòsit de tesi, la 
Comissió responsable del programa podrà autoritzar la pròrroga d’aquest termini per un any més, 
que excepcionalment podria ampliar-se per un any addicional, en les condicions que s’hagin 
establert en el corresponent programa de doctorat. En el cas d’estudis a temps parcial la pròrroga 
podrà autoritzar-se per dos anys més que, així mateix, excepcionalment, podria ampliar-se per un 
altre any addicional. 
 
L’article 12. Durada dels estudis: Dedicació i Pròrrogues dels doctorands (NAM  URV– Curs 2020-
21-) estableix que: 
 
Durada: 
La durada màxima dels estudis de doctorat, així com el que fa referència al còmput d’aquest període, 
és la que estableix el Reial decret 99/2011 a l’article 3. La URV considera que l’admissió definitiva 
del doctorat per iniciar el còmput de la durada dels estudis de doctorat serà la data de formalització 
de la matrícula el curs en què va accedir als estudis del nou programa de doctorat.  
 
Dedicació: 
El doctorand o doctoranda té la possibilitat de fer els estudis de doctorat a temps complet o a temps 
parcial, tal com estableix el Reial decret 99/2011 a l’article 3.  
La durada dels estudis és: 
- Temps complet: màxim 3 anys 
- Temps parcial: màxim 5 anys 
 
En el supòsit que durant el període d’elaboració de la tesi el doctorand o doctoranda s’hagi 
matriculat un curs amb dedicació a temps parcial, el termini de què disposa per presentar la tesi és 
de cinc anys, a comptar des de la data de la primera matrícula al programa de doctorat.   
No poden sol·licitar la dedicació a temps parcial aquells doctorands que siguin beneficiaris d’una 
beca o ajut que estableixi que la dedicació als estudis ha de ser a temps complet.  
 
Els doctorands que estan en període de pròrroga poden sol·licitar el canvi de dedicació de temps 
complet a temps parcial, llevat els casos en què durant algun curs acadèmic hagin estat beneficiaris 
d’una beca o ajut que requereixi la dedicació a temps complet.  
 
Si, durant un període de pròrroga autoritzat per la comissió acadèmica corresponent, un doctorand 
o doctoranda a temps complet sol·licita i obté l’autorització del canvi de dedicació a temps parcial, 
aquella pròrroga queda sense efectes i aquell curs passa a computar com a ordinari amb dedicació 
a temps parcial. En aquest cas, els doctorands encara poden sol·licitar les pròrrogues 
corresponents a la dedicació a temps parcial.  
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Es comptabilitzarà el termini total dels estudis amb dedicació a temps parcial ampliant així el període 
per poder dipositar la tesi doctoral. 
 

Pròrrogues: 
 
Si transcorregut el període corresponent el doctorand o doctoranda no ha sol·licitat el dipòsit de tesi, 

la comissió acadèmica del programa de doctorat, prèvia sol·licitud del doctorand o doctoranda, pot  
autoritzar la pròrroga d’aquest termini per un any més que, excepcionalment, podria ampliar-se per 
un any addicional, en les condicions que s’hagin establert en el programa de doctorat corresponent .  

En el cas d’estudis a temps parcial, la pròrroga pot autoritzar-se per dos anys més que, així mateix,  
excepcionalment podria ampliar-se per un altre any addicional. 

 
 

FUNCIONAMENT URV DE LA DEDICACIÓ DELS ESTUDIS 

 
Doctorands nou accés 
 
A l’hora d’emplenar el formulari de preinscripció, el candidat pot escollir la dedicació a  Temps 
Complet (TC)  o Temps Parcial (TP). 

 
 
Quan el candidat sol·licita el Temps Parcial, la Comissió Acadèmica ha de resoldre si li autoritza, així 
com altres dades d’accés. 
 
En el desplegable Dedicació aprovada per la Comissió cal escollir la dedicació a Temps Parcial 
autoritzada. Per defecte surt marcada la que ha seleccionat el candidat al formulari. 
 

 
 
Si la Comissió Acadèmica li autoritza la dedicació a Temps Parcial, juntament amb les altres dades 
que resol la Comissió Acadèmica, es carreguen a UXXI. 
 
Concretament, la dedicació a Temps Parcial es carrega a l’apartat de Documentación a entregar 
dins de l’expedient del doctorand. El podreu identificar perquè té el codi 500.  
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La data de lliurament és la data en la qual s’ha carregat l’expedient a través de l’aplicatiu de 
preinscripció, des de la gestió de les sol·licituds. 
La data de caducitat, a partir del curs 2021- 22 apareixerà en blanc, ja que mentre la dedicació a 
temps parcial estigui vigent, no caldrà posar cap data de caducitat.  Només en cas que deixi d’estar 
vigent perquè el doctorand/la doctoranda sol·licita el canvi de dedicació a temps complet, que 
llavors caldrà posar- li com a data de caducitat el 30/06/XXXX del darrer curs en el qual hagi tingut 
la dedicació a temps parcial, a més de regularitzar la matrícula amb la dedicació corresponent. Això 
és important que es faci perquè la matrícula massiva del curs següent replica la dedicació que consta 
en la darrera matrícula, ja que s’entén que és la que està vigent.  
 
 
La dedicació en la qual el doctorand ha formalitzat l’última matrícula, la podeu veure en el seu 
expedient: 
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Aquesta modalitat és la mateixa que es veu en la pantalla de pròrrogues: 
 

 
 
La dedicació en la qual s’ha formalitzat cada matrícula es pot veure en la pantalla de Consulta de 
matrícula: 
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Doctorands a partir de 2n. i posteriors 
 
Els doctorands matriculats en una determinada dedicació, al llarg dels seus estudis poden demanar 
un canvi a l’altra dedicació.  
 
En aquests casos, han de seguir el procediment establert en el tràmit administratiu corresponent 
per tal que, un cop aprovada per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, se li trameti a la 
Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus/ Secretaria de Centre qui introduirà manualment el tipus 
de document 500 a l’expedient. 
 
Les dades que s’han d’incorporar són: 
 

 Tipus de document 500: Temps Parcial 

 Data de lliurament, que serà la data en la qual el doctorand l’hagi sol·licitat  

 Data de caducitat: estarà en blanc, tal i com s’ha explicat en el punt anterior.  

A més d’incorporar aquesta dada a l’expedient, ha de regularitzar la matrícula amb la dedicació a 
Temps Parcial. 
 
Els cursos següents en què hagi de matricular-se, a través del procés de matriculació massiva, es 
farà la matrícula a temps parcial.   
 
Aspectes a tenir en compte  
 

 Els doctorands de nou accés, en el moment d’automatricular-se veuran les dues opcions: 

Temps Complet i Temps Parcial i hauran de seleccionar la que els correspongui.  

 

 Si un doctorand de nou accés que no té autoritzada la dedicació a Temps Parcial la 

selecciona a través de l’automatrícula, en el moment de validar- la, li mostrarà un missatge 

d’error i l’haurà de modificar.  
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 Si el doctorand no es matricula en el termini establert i sol·licita la matrícula fora de termini, 

en el moment de formalitzar- li des de la Secretaria se li haurà d’escollir aquesta dedicació. 

 

 En el cas que un doctorand vulgui demanar un canvi de dedicació un cop matriculat, haurà 

de seguir el procediment establert en el tràmit administratiu corresponent, ja sigui de nou 

accés com de segon i posteriors.  

 

o Si el doctorand està matriculat a Temps Complet i sol·licita la dedicació a Temps 

Parcial, caldrà actuar tal i com hem explicat en l’apartat anterior. 

o Si el doctorand està matriculat a Temps Parcial i sol·licita la dedicació a Temps 

Complet, caldrà caducar- li el tipus de document 500, posant com a data de 

caducitat el 30/06/XXXX del darrer curs en el qual hagi tingut la dedicació a TP  i 

modificar- li la matrícula amb la nova dedicació del curs vigent.  

En aquest cas, cal informar a documentació a entregar el text següent “Sol·licita el 
canvi de dedicació de TP a TC, la Comissió Acadèmica li autoritza en data dd/mm/aa 
i per això se li caduca el document amb data 30/6/aa” 

 

 
 
Càlcul data màxima en què es pot presentar la tesi 
 
UXXI calcula automàticament la data màxima en què es pot presentar la tesi segons el tipus de 
dedicació en què el doctorand s’hagi matriculat. És una dada molt important, ateses les 
conseqüències que té per al doctorand, i s’ha de tenir totes les garanties que la data sigui correcta. 
 
El càlcul es fa tenint en compte el següent: 
 

- Si s’ha matriculat tots els cursos  a TC, el còmput és de tres anys a comptar des de la data 

de la primera matrícula de tutela acadèmica que es formalitza en el programa de doctorat.  
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- Si s’ha matriculat tots els cursos a TP, el còmput és de cinc anys a comptar des de la data de 

la primera matrícula de tutela acadèmica que es formalitza en el programa de doctorat. 

 
Hem informat un paràmetre a UXXI conforme si un doctorand, modifica la seva dedicació al llarg 
dels estudis de doctorat, amb que només hagi  formalitzat una matrícula a Temps Parcial, el termini 
per dipositar la tesi serà de cinc anys a comptar des de la data de la primera matrícula de tutela 
acadèmica que es formalitza en el programa de doctorat, tot i que aquesta matrícula inicial fos a 
Temps Complet. 
 
 
Aquest canvi comporta diversos beneficis com són :  
 

o El doctorand disposa de més termini per dipositar la tesi ja que amb que únicament 

formalitzi una matrícula a Temps Parcial, pot dipositar la tesi en 5 anys.  

o Com a conseqüència que se li dóna més termini per dipositar la tesi, evitem el 

nombre de sol·licituds de pròrroga dels estudis.  

o Per a la gestió, no cal calcular manualment la part proporcional que té el doctorand 

per dipositar la tesi en funció de les matrícules que hagi formalitzat i  amb la 

dedicació corresponent ni haver-la d’informar manualment a UXXI. 

 
 

 

Referència Normativa de la Reducció de la durada de la tesi doctoral 

 
L’article 12. Durada dels estudis: dedicació i pròrrogues dels doctorands de la NAM de la URV del 
curs 2020- 21 estableix que: 
 
1. Durada dels estudis  
La durada mínima del doctorat és de dos anys. Els doctorands admesos i matriculats en un programa 
de doctorat no podran iniciar els tràmits per a la defensa de la tesi, almenys, fins al curs acadèmic 
següent al de l’admissió al programa. Per tant, hauran d’estar matriculats dos cursos acadèmics i ser 
avaluat favorablement dues vegades.  
No obstant el que estableix el punt anterior, en determinades circumstàncies el doctorand o 
doctoranda pot sol·licitar una reducció de la durada mínima del doctorat, per dipositar la tesi durant 
el mateix curs acadèmic de l’admissió o l’immediatament següent i que només se li requereixi una 
avaluació favorable.  
La sol·licitud s’ha d’adreçar al vicerectorat competent en matèria de doctorat, el qual ho pot 
autoritzar, si s’escau.  
Les circumstàncies que es podran valorar són:  
·Els doctorands que han accedit al programa de doctorat per la via del trasllat d’ expedient o bé 
procedeixen d’estudis del doctorat d’ordenacions anteriors (articles 10 i 11).  
 
Per al conjunt de la durada mínima també es poden considerar les matrícules formalitzades al 
programa de doctorat d’origen i es requerirà una avaluació favorable.  
 
·Els doctorands que s’incorporen a la URV en règim de cotutela de tesis doctorals.  
 
Per al còmput de la durada mínima també es poden considerar les matrícules formalitzades en el 
doctorat de l’altra universitat objecte del conveni i es requerirà una avaluació favorable.  
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La durada màxima dels estudis de doctorat, així com el que fa referència al còmput d’aquest període, 
és el que estableix el Reial decret 99/2011 a l’article 3. La URV considera que l’admissió definitiva 
del doctorat per a l’inici del còmput de la durada dels estudis de doctorat serà la data de 
formalització de la matrícula el curs en què va accedir als estudis.  
 

FUNCIONAMENT URV 

 
Requereix:  
Emplenar la instància corresponent i adjuntar el pla d’investigació de tesi doctorat actualitzat, si 
s’escau.  
Cal comptar amb el vistiplau de l’autorització de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat i 
el Vicerector/a competent en matèria de política científica i de recerca resoldrà la petició.  
 
 
 

 
 
A UXXI no cal introduir aquesta informació ja que el que es té en compte és la durada màxima. Sí 
s’ha de tenir en compte perquè l’Escola de Doctorat autoritzi el dipòsit de la tesi doctorat referent 
al mínim de matrícules i avaluacions establertes a la NAM en l’apartat de Línies d’avaluació de 
l’expedient. Per tant, en aquest cas, caldria una matrícula i una única avaluació favorable.  Per tant, 
durant el curs d’admissió, quan ja estiguessin les qualificacions ratificades del CDE, ja es podria 
sol·licitar el dipòsit. Seria, com a molt aviat, durant ell mes de Juny del curs de l’admissió. Per això, 
cal haver sol·licitat la reducció de la durada dels estudis.  
 
La informació de les activitats que hagi formalitzar el doctorand així com el Pla d’Investigació l’han 
d’introduir al SAD. No obstant això, es pot visualitzar a través d’UXXI.  
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Si accedim en aquesta pantalla, veurem les activitats que ha introduït el doctorand: 
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Si anem a Pla d’Investigació, veurem les modificacions que hagi fet: 
 

 
 
Per veure’l en més profunditat, cliquem damunt de Ver árbol. 
  
Aquí es veu si s’han fet modificacions en el Pla d’Investigació. És imprescindible presentar- li el curs 
d’admissió però no és obligatori fer- ne modificacions al llarg de l’elaboració de la tesi. Sí que ho és 
presentar les activitats corresponents. 
 
Finalment, les avaluacions que hagi fet els directors dels informes, es pot veure en la pantalla 
següent: 
 
Registre de tesi  Gestió d’informes dels expedients: 

 


