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SOLꞏLICITUD D’ADMISSIÓ A LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A LA FINALITZACIÓ DE 
LA TESI DOCTORAL 

DADES PERSONALS 

Cognoms: Nom: 

DNI(NIF)/PASS/NIE: email:

Adreça: Telèfon: 

Municipi: CP: Província:

DADES ACADÈMIQUES 

Llicenciat/Graduat/ada en: Universitat: 

Mitjana Expedient*: 

Any Finalització: 

Altres estudis superiors:  Universitat: 

Mitjana Expedient*: 

Any Finalització: 

TITULACIÓ espanyola ,  de la UE reconeguda pel MECD , homologada  

Director/s de tesi: 

Títol del projecte de tesi: 

Programa de doctorat: Data solꞏlicitud d’inscripció: 

*Mitjana expedient segons barem que es troba al dors

El/la sotasignat/ada  

o SOLꞏLICITO: Ésser admès/a a la convocatòria d’ajuts per a la finalització de la tesi 
doctoral, convocada per Deganat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

o DECLARO:
 Que són certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquesta 

solꞏlicitud.
 Que reuneixo les condicions exigides a la convocatòria.
 Que em sotmeto en cas d’esdevenir beneficiari de l’ajut demanat a les 

condicions que estableix la convocatòria.
 Sota jurament o promesa que no percebré cap retribució econòmica 

en el sector públic ni privat a partir de l’any 2020 (resta exclosa 
d’aquesta declaració l’excepció contemplada a la base XI) 

i adjunto la documentació que es relaciona al dors. 

Barcelona, Signatura:

ILꞏLM. SR. DEGÀ DE LA FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT. 



Documentació a presentar 
a. Expedient acadèmic en el qual constin les notes de la llicenciatura i de les assignatures i treballs
d’investigació cursats en el Programa de Doctorat i/o de les assignatures i treballs de Màster Oficial, a
efectes de sol•licitud de beca (original o fotocòpia compulsada). Els sol•licitants que presentin expedient
acadèmic provinent d’universitats estrangeres hauran d’acompanyar un certificat oficial d’equivalència de
notes.

b. Currículum del sol•licitant, degudament justificat. Cal presentar fotocòpia dels justificants dels mèrits 
consignats.

c. Memòria del projecte de tesi amb una extensió mínima de dos folis

d. Breu currículum de l’equip investigador al qual està integrat el doctorand.

e. Informe del Director de la tesi, especificant el grau de dedicació del sol•licitant al treball de la tesi i 
l'interès de l'ajut. Aquest informe serà adreçat en un sobre tancat al President de la Comissió de Doctorat.

f. Justificant d’estar al corrent del pagament de les matrícules del programa de doctorat corresponent

g. Certificació del director de la tesi sobre la previsió de finalització d’aquesta.

h. Declaració jurada de no percebre cap remuneració (s'inclou a l'imprès de sol•licitud)

*Observacions
(1)Barem certificació acadèmica personal
Es calcularà la mitjana de la puntuació obtinguda en les qualificacions de les assignatures:
Aprovat           1 punt 
Notable          2 punts 
Excelꞏlent         3 punts 
Excelꞏlent i Matrícula d’Honor 4 punts 
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