EXTINCIÓ DELS PROGRAMES DE DOCTORAT
ANTERIORS AL RD 99/2011
(Aprovat pel Consell de Govern núm. 37 de 25 de juliol de 2013)

En l’actualitat conviuen estudis de doctorat regulats per diferents sistemes normatius (RD
185/85, RD 778/98, RD 56/2005 i RD 1393/2007). Amb la posterior aprovació del Reial
decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, és
necessari establir criteris i directrius generals per a l’extinció dels actuals programes de
doctorat, ja que la disposició transitòria primera del Reial decret 99/2011 estableix que:
1.“Als doctorands que en la data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret (11 de febrer de
2011) havien iniciat estudis conforme a anteriors ordenacions, els seran aplicables les
disposicions reguladores del doctorat i de l’expedició del títol de doctor per les quals van
iniciar els dits estudis. 2. En tot cas, els que a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret es
troben cursant estudis de doctorat disposen de cinc anys per a la presentació i defensa de
la tesi doctoral. Transcorregut el dit termini sense que s’haja produït aquesta, el doctorand
causarà baixa definitiva en el programa.”
Aquesta disposició afecta l’alumnat matriculat en programes de doctorat regulats per
anteriors ordenacions a què s’ha fet referència en el primer apartat.
D’altra banda, la disposició transitòria segona estableix que: “Els programes de doctorat ja
verificats conforme al que estableix el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, hauran
d’adaptar-se al que disposa el presente Reial decret amb anterioritat a l’inici del curs
acadèmic 2013/14. En tot cas, tals programes hauran de quedar completament extingits
amb anterioritat al 30 de setembre del 2017”.
La Universitat Jaume I actualment està en el procés d’adaptació dels actuals programes de
doctorat mitjançant la remissió de les corresponents memòries de verificació i sol·licitud
d’implantació per al proper curs 2013/14. En conseqüència, en el curs 2013/14 és previsible
que s’implanten alguns nous programes de doctorat regulats pel RD 99/2011 i s’iniciarà
l’extinció d’alguns programes de doctorat vigents.
Amb l’objectiu d’assegurar la qualitat de la formació de tots els doctorands
independentment del règim jurídic que els resulta d’aplicació, evitar possibles confusions i
amb la intenció de garantir que tots els doctorands actuals coneguen les condicions en què
poden finalitzar la tesi doctoral, s’estableix el següent calendari d’extinció:

1. Programes de doctorat regulats pel RD 185/85 i RD 778/98
L’alumnat de doctorat que té reconeguda la suficiència investigadora (RD 185/85) o està en
possessió del Diploma d’Estudis Avançats (DEA) (RD 778/98) pot presentar i defensar la
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tesi doctoral fins al 10 de febrer de 2016. (Data límit per a fer el dipòsit: 15 de novembre
de 2015.)
2. Programes oficials de postgrau (POP) regulats pel RD 56/2005
L’alumnat de doctorat que va iniciar els seus estudis a l’empara del RD 56/2005 pot
presentar i defensar la tesi doctoral fins al 10 de febrer de 2016. (Data límit per a fer el
dipòsit: 15 de novembre de 2015.)

3. Programes de doctorat regulats pel RD 1393/2007
Cal distingir dos supòsits:
- L’alumnat admès al programa de doctorat amb anterioritat a l’entrada en vigor del RD
99/2011 (11/02/2011) pot presentar i defensar la tesi doctoral fins al 10 de febrer de 2016.
(Data límit per a fer el dipòsit: 15 de novembre de 2015.)
- L’alumnat admès al programa de doctorat després de l’entrada en vigor del RD 99/2011
(11/02/2011) pot presentar i defensar la tesi doctoral fins al 30 de setembre de 2017.
(Data límit per a fer el dipòsit: 15 de maig de 2017.)

Important
L’alumnat matriculat en programes de doctorat anteriors al RD 99/2011 que haja finalitzat
el període de formació ha de tindre un director de tesi, així com un pla d’investigació
aprovat per la comissió acadèmica del programa de doctorat abans de la finalització del
present curs (30 de setembre de 2013).
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