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SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ DE COTUTELA DE TESIS DOCTORALS
Primer cognom

Segon cognom

DADES PERSONALS

Nom

Tipus de document identificatiu i número
DNI

NIUB
Passaport

Document comunitari UE

Adreça

Població

Codi postal

Telèfon

Adreça de correu electrònic

DADES ACADÈMIQUES

Programa de doctorat de la UB en el qual s’està matriculat i codi

Curs Acadèmic en el que s’ha iniciat

País

Data d’acceptació del pla de recerca a la UB

Universitat/centre d’educació superior estranger en el qual s’estan cursant els estudis de doctorat i amb el qual es vol dur a terme la cotutela de la tesi (denominació i país)

Títol provisional de la tesi

Temps de dedicació (Complet o parcial)

Universitat en la qual es defensarà la tesi doctoral

Data màxima de dipòsit de la tesi doctoral, d’acord amb el règim de permanència en els estudis de doctorat.

Director de la tesi a la Universitat de Barcelona:

Director de la tesi a l’altra universitat

Adreça institucional

Adreça institucional

Nom i cognoms

Codi postal i localitat

País

Adreça de correu electrònic

Nom i cognoms

Codi postal i localitat

País

Adreça de correu electrònic

Període d’estada: especificar com a mínim l’any o els anys acadèmics en els quals es duran a terme les estades a cadascuna de les universitats
A la Universitat de Barcelona

A l’altra universitat

(aquest període no pot ser inferior a 6 mesos)

DADES DE LA UNIVERSITAT ESTRANGERA
(han de correspondre a les dades institucionals)

Dades del rector

Oficina responsable de la gestió dels convenis de cotutela

Adreça

Adreça

Nom i cognoms

Codi postal i localitat
Adreça de correu electrònic

Nom de l’oficina

País

Codi postal i localitat

Nom i cognoms del responsable

País

Adreça de correu electrònic

Aquesta sol·licitud s’acompanya de la documentació acreditativa següent:
1. Còpia de la matrícula al programa de doctorat de la UB i del justificant del pagament.
2. Expedient acadèmic de la UB en la qual constin les dades corresponents a: dades d’accés, dades de direcció i tutor, línia de recerca, temps de
dedicació, cursos acadèmics matriculats, data d’acceptació del pla de recerca i títol provisional. .

SOL·LICITO: Que la meva tesi doctoral es dugui a terme en règim de COTUTELA amb la Universitat de
_______________________________________________________. Es desenvoluparà en el marc d’un conveni específic d’acord amb la normativa
aprovada per la Universitat de Barcelona.
D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les seves dades passen a formar
part del fitxer de la Universitat de Barcelona.
També se li comunica que pot exercir els drets d’accés, de rectificació i de cancel·lació de les seves dades remetent un escrit a l’Il·lustríssim Senyor Gerent de la Universitat de Barcelona
acompanyat de la còpia del document que acrediti la seva identitat.
Així mateix, el sol·licitant queda assabentat que l’eficàcia de la sol·licitud d’autorització de cotutela de tesis doctorals està condicionada a la veracitat de les dades, i dels documents aportats i
al compliment dels requisits establerts en la normativa vigent.

Barcelona,
(Signatura de l’estudiant)

Vist i plau del /de la director/a de la tesi a la UB i tutor/a si s’escau.
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AUTORITZACIÓ DE LA COTUTELA DE TESI I PROPOSTA DE CONVENI AMB UNA UNIVERSITAT ESTRANGERA
(A emplenar per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat)
La Comissió Acadèmica del programa de doctorat (denominació del programa)______________________________, en la seva sessió celebrada el dia
(dia, mes i any), acorda:
Primer.- Autoritzar/no autoritzar l’elaboració de la tesis doctorat del Sr/Sra. ______________________________________ en règim de cotutela
atès que acompleix/no acompleix els requisits establerts en Normativa reguladora del doctorat a la UB.
Segon.- Autoritzar/no autoritzar la proposta de conveni específic de cotutela entre la UB i la Universitat de _____________________
_________________________________________ procedint a tramitar el corresponent conveni.
(En el cas de no autorització l’acord ha de ser motivat)
Barcelona, ___ de _______________ de 20____
El/la president/a de la Comissió Acadèmica
(signatura)

Dr. Dra. ____________________
Contra aquest acord es podrà interposar recurs d’alçada davant del rector de la Universitat de Barcelona d’acord amb el que disposa l’article 79 de l’Estatut de la UB.
El recurs es podrà interposar en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la notificació segons estableix l’article 114 de la llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques.
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