SOL·LICITUD DE LA MENCIÓ INTERNACIONAL AL TÍTOL DE DOCTOR

Nom i
Cognoms_____________________________________________________________
Llicenciat/ada________________________ amb domicili en ____________________
CP__________carrer____________________________________________teléfon__
______________
i que va defensar la seva tesi doctoral el dia ____________________.
SOL-LICITO:
Que en sigui atorgada la " MENCIÓ INTERNACIONAL AL TÍTOL DE DOCTOR ",
d'acord amb la normativa reguladora del Doctorat a l’empara de l’RD 99/2011
Per això trameto adjunta la documentació següent:
1- Certificat d'estades (mínima de tres mesos) del doctorand/a en:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(Certificat expedit pel director del centre/institut de recerca o pel degà del país on s'hagi fet l'estada, una
única institució)

2. Còpia de l’autorització de la Comissió Acadèmica del programa per realitzar l’estada
de recerca (* amb data amb anterioritat al període de l’estada)
3-Informe del President del tribunal
Dr./a.________________________________________________________________
certificant que una part de la tesi s’ha redactat i presentat en ___________________
(idioma) diferent a les llengües oficials de Catalunya.

4-Informes favorables i previs a la lectura de la tesi de:
Dr./Dra. __________________________________de__________________________
Dr./Dra. _________________________________ de__________________________
(professors d'institucions d'ensenyament superior d'estats europeus diferents del país on es fa la lectura)

5- Còpia de l’acta de grau de doctor (ho facilitarà la secretaria)

Signat,
Barcelona,
(*) Vist i Plau de la Comissió Acadèmica del
Programa

Signat,
President de la Comissió Acadèmica

SR. PRESIDENT DE LA COMISSIÓ DE DOCTORAT DE LA FACULTAT
DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA.
(Adjunteu fotocòpia del DNI)
(veure pàgina següent)

NORMATIVA REGULADORA DEL DOCTORAT A L’EMPARA DE L’RD 99/2011

1. Es pot incloure en l’anvers del títol de doctor la menció doctor internacional sempre que hi
concorrin les circumstàncies següents:
a) Que el doctorand hagi dut a terme una estada mínima de tres mesos fora
d’Espanya en una única institució d’ensenyament 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 certificat ha d’estar expedit pel
director de centre/institut de recerca o pel degà de la facultat on s’hagi fet
l’estada.
L’estada i les activitats han de ser autoritzades per la Comissió Acadèmica del
programa, i s’han d’incorporar al document d’activitats del doctorand.
Aquesta autorització ha d’estar autoritzada amb anterioritat al període en el que s’ha
produït l’estada (document 2)

b) Que part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s’hagi redactat i
presentat 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.
c) Que la tesi hagi estat informada per un mínim de dos experts doctors que pertanyin
a alguna institució d’educació superior o institut de recerca no espanyol.
d) Que, almenys, un expert que pertanyi a alguna institució d’educació superior o
centre d’investigació de recerca no espanyol, amb el títol de doctor, i diferent del
responsable de l’estada mencionada en l’apartat a), hagi format part del tribunal
avaluador de la tesi. Per l’acompliment d’aquest requisit no podrà forma part del tribunal el director
del centre/institut de recerca o pel degà de la facultat del país on s’hagi fet l’estada i que hagi certificat
l’estada de recerca. Qualsevol altre doctor vinculat a la institució o centre de recerca on s’hagi fet l’estada
podrà forma part del tribunal avaluador de la tesi i serà vàlid per acreditar l’acompliment d’aquesta
condició

2. La defensa de la tesi s’ha d’efectuar a la Universitat de Barcelona, o, en el cas de programes
de doctorat conjunts, en qualsevol de les universitats participants o, en els termes que
identifiquen els convenis de col∙laboració.
3. Amb caràcter previ a la sol∙licitud del títol, el doctorand pot demanar la concessió de la
menció de doctor internacional., aquesta sol·licitud s’ha de presentar en un termini màxim
de 3 mesos a comptar des de l’endemà de la data de la defensa de la tesi doctoral.

La Comissió Acadèmica del programa de Doctorat:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………….
celebrada el dia …………………………….
ACORDA
Autoritzar el doctorand/a
……………………………………………………………………………………………
realitzar una estada mínima de 3 mesos (*) durant el curs ……/…….. a
la institució d’ensenyament superior/centre de recerca:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………..
Per a dur a terme les activitats formatives o de recerca vinculades
al Pla de recerca que està elaborant següents (en aplicació de la
normativa reguladora del doctorat a l’empara de l’RD 99/2011, i
acord de la C.D. de l’EDUB de 4 d’abril de 2013, pel que fa als
requisits per a la concessió de la Menció Internacional al títol de
Doctor).

Barcelona, ………………………………………

Dr./ra. ……………………………………………
Coordinador/ra
(*) D’acord amb la normativa l’estada mínima de 3 mesos és en
únic centre

