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SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ DEL DIPÒSIT DE LA TESI DOCTORAL
Nom i cognoms ________________________________________________________________
amb el DNI/Passaport núm. __________________ data de naixement ____________________
nacionalitat __________________ domicili __________________________________________
CP__________ localitat__________________ adreça electrònica ________________________
telèfon________________________ programa de doctorat _____________________________
_____________________________________________________________________________
SOL·LICITO: Que, d’acord amb el que disposa l’article 36 de la Normativa reguladora del doctorat
a l’empara de l’RD 99/2011 (aprovada pel Consell de Govern en sessió de 16 de març de 2012 i
modificada pel CdG de data 9 de maig i 19 de juliol de 2012, 29 de maig i 3 d’octubre de 2013, 17
de juliol de 2014, 16 de juliol de 2015, 15 de juny i 21 de novembre de 2016, 5 de desembre de
2017

i

4

de

maig

de

2018),

s’autoritzi

el

dipòsit

de

la

tesi

titulada:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Documentació que s’adjunta:
 Informes del/s director/s de la tesi i del tutor, sobre l’autorització del dipòsit.
 El documents d’activitats realitzades pel doctorand.
 Un exemplar enquadernat de la tesi signat pel doctorand. En la portada o en la primera pàgina hi ha de constar,
com a mínim, la informació següent: denominació del programa de doctorat, títol de la tesi, nom i cognoms del
doctorand, nom i cognoms del/s director/s de tesi i del tutor, si n’hi ha. Les tesis han d’incloure una introducció
general, la metodologia, els resultats o el desenvolupament argumental, les conclusions finals i la bibliografia. Les
Comissions Específiques de Defensa de les tesis poden establir altres requisits de format i contingut en funció de
l’àmbit de la tesi. En cas de presentació de tesi com a compendi de publicacions o de tesis sotmeses a processos
de protecció o transferència de tecnologia o de coneixement, cal tenir en compte el que s’estableix en aquesta
Normativa.
 Un exemplar digital de la tesi doctoral i del currículum en format PDF.
 La fitxa emplenada amb les dades sobre la tesi necessàries per a la publicació posterior en el repositori institucional
de la UB i el repositori de tesis TDX, i també la fitxa emplenada amb les dades necessàries per a la base de dades
TESEO segons el model normalitzat. La fitxa TESEO ha d’incloure, com a mínim, les dades personals del doctorand,
el resum de la tesi i els codis UNESCO.
 Els documents complementaris que s’estableixin corresponents a tesis presentades com a compendi de
publicacions, tesis redactades en llengües diferents de les especificades en el programa, menció de doctor
internacional i cotutela.

(signatura)

Barcelona, ______ d________________ de 201__
Comissió Acadèmica del programa_________________________________________________

