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SOL·LICITUD DE LA MENCIÓ DE DOCTOR INTERNACIONAL 

En/Na amb DNI 

llicenciat/da en , amb domicili en 

CP carrer 

telèfon  i que va defensar la seva tesi doctoral el dia 

SOL·LICITO: 

Que em sigui atorgada la “Menció de Doctor Internacional” , d’acord amb l'aprovació de 
Consell de Govern de la Universitat de Barcelona de la Normativa Reguladora del Doctorat a 
la Universitat de Barcelona 

Per això trameto adjunta la documentació següent: 
• Informes favorables i previs a la lectura de la tesi de:

Sr. de 

Sr de 

(professors d’institucions d’ensenyament superior o centres de recerca de prestigi d'altre pais
• Relació dels membres del tribunal on hi consta el Sr.

el qual pertany a la institució d’ensenyament superior (nom institució :
de:                                        (pais)

• Informe del President del tribunal Dr./a.
certificant que una part de la defensa de la tesi es va fer en: (idioma) 
diferent a les llengües oficials de Catalunya

• Certificat d’estades del doctorand/a en (*):

1. 

2. 

 (*) Certificat/s expedit/s pel/s director/s del/s centre/s del país  on s’hagi fet l’estada/es 

• Altres

Barcelona, 

SR. PRESIDENT DE LA COMISSIÓ DE DOCTORAT DE LA FACULTAT DE MEDICINA

(Adjunteu fotocòpia del DNI)  (veure pàgina següent) 

http://www.bib.ub.edu/serveis/odc/edicio-electronica-de-tesis-doctorals/
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/docencia/pmid/tdx/AUTORITZACIO_TESI.rtf
http://www.bib.ub.edu/serveis/odc/edicio-electronica-de-tesis-doctorals/
http://www.ub.edu/escola_doctorat/sites/default/files/legislacio/marcEEES/normativa_doctorat.pdf


TRÀMIT DE CONCESSIÓ DE LA MENCIÓ DE DOCTOR INTERNACIONAL 

Una vegada llegida la tesi el doctorand disposarà d’un termini de 3 mesos a comptar des de la data de 
lectura per a presentar la sol·licitud. 

Els doctorands han de reunir les condiciones següents per tal d’optar a la menció esmentada: 

1. Realitzar una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya en una  institució d’educació superior o en un
centre de recerca de prestigi, duent a  terme activitats  formatives o activitats de recerca vinculades al  Pla 
de recerca que està elaborant  El compliment d’aquesta condició haurà d’acreditar-se mitjançant un certificat 
expedit pel director del centre  on s’hagi fet l’estada/es . L’estada i les  activitats han de ser autoritzades per la 
Comissió Acadèmica del programa .

2. La tesi ha de comptar, prèviament a la seva lectura, amb els informes favorables de dos experts doctors
de dues institucions d’educació superior o centre de recerca no espanyola  

3. Almenys un dels membres del tribunal ha de pertànyer a una institució d’educació superior  o centre de 
     recerca no espanyola,  amb títol de doctor, d’un estat diferent d’aquell en el que es defensi la tesi i diferent del 

responsable de l'estada. 
                               No podrà formar part del tribunal la persona que hagi signat el certificat de l'estada de recerca.   

4. Part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s’han de redactar i presentar en una de les llengües 
habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement, distinta de  qualsevol de les llengües 
oficials  a Espanya.  Aquesta norma no és aplicable quan les estades, els  informes i els experts procedeixin 
d’un país de parla hispana o catalana.  Aquesta condició haurà de ser certificada pel President del tribunal de
la  lectura de tesi .

Nota: Quan es presenti la sol.licitud cal adjuntar una fotocòpia del DNI de l’interessat/da. 
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