Model acord Comissió Acadèmica Disposició transitòria vuitena

Acord de la Comissió Acadèmica del programa autoritzant excepcionalment el dipòsit de la tesi doctoral
En la reunió de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat

……....................................

.............................................. celebrada el dia……de…… de …………s’acordà accedir a la sol∙licitud formulada
pel Sr./a. …….......................................................................... i en conseqüència, autoritzar el dipòsit de la tesi
Doctoral titulada “……...........................................................................”.

Dr./a.
President/a de la Comissió

EL

Barcelona, a ........ de ..............................de 20….

Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata executivitat, els interessats legítims poden
interposar recurs d’alçada davant del Rectorat, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la notificació d’aquesta resolució, de
conformitat amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Altrament, els interessats legítims podran interposar qualsevol altre recurs que creguin convenient en defensa dels seus drets.

D

L’acord es notifica pel secretari de la Comissió Acadèmica al doctorand, i es comunica als directors, al tutor i
al president de la Comissió de Doctorat del Centre, a la Secretaria d’Estudiants i Docència del centre i a
l’Escola de Doctorat
Acord de la Comissió Acadèmica denegant autorització excepcional de dipòsit de la tesi doctoral
En la reunió de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat

…………...............................

........................... celebrada el dia…. de………….de 20…, i en virtut del procediment establert en la Disposició

O

Transitòria Setena de la Normativa reguladora del Doctorat a la UB , s’acordà no autoritzar el dipòsit de la

tesi Doctoral titulada “……………......................................................................................” sol∙licitada pel

Sr./a…………………..................................... pels motius que s’indiquen a continuació:
(explicar i justificar els motius que s’han tingut en compte per no autoritzar la presentació a dipòsit de la tesi
doctoral).
.............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

M

Barcelona, a … de……………… de 20…

Dr./a.

President/a de la Comissió

Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata executivitat, els interessats legítims poden
interposar recurs d’alçada davant del Rectorat, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la notificació d’aquesta resolució, de
conformitat amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Altrament, els interessats legítims podran interposar qualsevol altre recurs que creguin convenient en defensa dels seus drets.

L’acord es notifica pel secretari de la Comissió al doctorand i es comunica als directors i al tutor i a la
Secretaria d’Estudiants i Docència del centre

