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   INFORME PER A LA DEFENSA DE LA TESI

 DADES PERSONALS 

Nom 

Data de naixement

Adreça postal 

Primer cognom 

Sexe

Segon cognom DNI / passaport 

Núm.

Ciutat C. P. Província

 Adreça electrònica 

Adreça  1

Adreça  2

TESI DOCTORAL

Títol:

 Títol de la tesi (ha de coincidir amb el títol definitiu de la tesi que dipositeu) 

Fix

 Telèfons 

Mòbil

PisEsc.

Nombre de pàgines de la tesi: Àmbit de la tesi 

 Informació per a notificacións 

Titulació d'accés al doctorat 

 Heu obtingut alguna beca per elaborar la tesi? NoSí

Tipus d'organisme que concedeix la beca: Organisme:

Universitat de la titulació d'accés Data de titulació 

Nom de la beca:

País

 Dades acadèmiques

Idioma principal de redacció de la tesi: 

Idioma secundari de redacció de la tesi: 

Idioma principal de defensa de la tesi:

Idioma secundari de defensa de la tesi:

Idioma/es de la tesi:

IMPORTANT: En el cas que opteu a menció internacional o europea, una part de la tesi (com a mínim el resum i les conclusions), 
haurà d'estar redactada i defensada en algún idioma no oficial a l'estat Espanyol:  
- Si opteu a menció internacional, s'haurà d'utilitzar un idioma que d'ús habitual per a la divulgació científica en el vostre àmbit.  
- Si opteu a menció europea, s'haurà d'utilitzar un dels idiomes oficials a la Unió Europea.
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Resum tesi (resum que s'inclourà en l'informe de defensa oral de la tesi i que serà avaluat):  
Ha de contenir la justificació i les necessitats de la investigació, la metodologia emprada i les conclusions més rellevants 
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Publicació 1

Publicació 2

Publicació 3

Publicació 4

Publicació 5

Publicació 6

Publicacions resultants: 
 Indiqueu màxim una publicació per requadre amb la informació següent:  
- Tipus de publicació (llibre, revista, etc.), Estat (enviada, acceptada, publicada) i Data.  
- Títol de la publicació, Títol de l'article (si s'escau), Editorial i Referencia completa (volum, pàgines inicial i final, any)  
- Autors per ordre de signatura. 
- En cas de revista indexada: índex de referència, àrea, posició de la revista dins l'àrea i factor d'impacte 
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Assistència a actes / congressos  
Per a cada acte o congrés, especifiqueu la informació següent: tipus (acte , congrés,etc) / títol 

Publicació 8

Publicació 9

Publicació 10

Publicació 7
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Menció internacional / europea: (ompliu aquest apartat només en el cas que sol·liciteu menció internacional) 

Sol·licito que es formalitzi la presentació per a la defensa de la tesi amb la menció de doctor/a internacional, per la 
qual cosa adjunto els justificants següents:  
 Haver fet una estada mínima de tres mesos fora de l'Estat espanyol en una institució d'ensenyament   
 superior o centre de recerca, per cursar-hi estudis o dur-hi a terme treballs d'investigació. L'estada i les  
 activitats han de ser avaluades pel director/a i autoritzades per la comissió acadèmica i s'han  
 d'incorporarar al document d'activitats del doctorand/a.

Informació de les estades dutes a terme: 
   (juntament amb la tramesa d'aquest informe, recordeu annexar a la sol·licitud on-line els justificants de l'estada) 

Nom de la institució 

País: Total de dies de l'estada: 

Nom de la institució 

País: Total de dies de l'estada: 

Nom de la institució 

País: Total de dies de l'estada: 

Nom de la institució 

País: Total de dies de l'estada: 

Sí No

Sí No

Sí No

- Hi hà un conveni de confidencialitat amb empreses?

- Hi ha la possibilitat de generar patents vinculades al contingut de la tesi?

Si heu contestat que hi ha confidencialitat de les dades, indiqueu:
Sol·licito la confidencialitat d'aquests capítols de la tesi:

Sol·licito la confidencialitat de les dades, del contingut íntegre de la tesi i de la seva defensa.

- Sol·licito un acord de confidencialitat per a una part o la totalitat de la tesi?

DETALLS DE CONFIDENCIALITAT DE LA TESI: Aplicable només en el cas de convenis amb empreses

En cas que existeixi un conveni de confidencialitat amb l'empresa, el doctorand o doctoranda pot sol·licitar la confidencialitat 
integre de la tesi o d'algun dels seus capítols. 
  
Si us plau, contacteu amb el departament i la coordinació del programa de doctorat per signar els acords de confidencialitat per la 
defensa de la tesi.

Altres

Mobilitat duta a terme: breu referència a la destinació i les tasques realitzades
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INFORMACIÓ DE LA TESI PER A LA DIFUSIÓ A TDX I TESEO

Paraules clau per identificar el tema de la tesi (obligatori en els tres idiomes)

Català Castellà Anglès

Matèries que defineixen el contingut de la tesi: 

Matèria 1 

Matèria 2

Matèria 3

Matèria 4 

Àrees de coneixement (codis UNESCO): 

Àrea  1

Si NoL'adreça electrònica de l'autor/a de la tesi és pública? 

Àrea  2

Àrea  3

Àrea  4

( més informació sobre la nomenclatura UNESCO aquí ) 

(més info. sobre TDX aquí)

Pel que fa a la difusió de la tesi, la URV participa en el projecte TDX (Tesis doctorals en xarxa), d'accés electrònic en línia al text 
complet de les tesis doctorals llegides a les universitats públiques catalanes amb l'objectiu de difondre arreu del món, i a través 
d'Internet, els resultats de la recerca universitària catalana.   
  
Aquesta publicació es pot ajornar, i per aquest motiu cal que respongueu a la consulta següent:   
  
  
 - Sol·licito un ajornament de  mesos per a la publicació de la tesi a TDX 

Un cop finalitzat l'ajornament indicat anteriorment, la tesi doctoral es publicarà automàticament a TDX

Segons el Reial Decret 99/2011, una cop aprovada la tesi doctoral, la universitat s'ha d'ocupar del seu arxivament en format 
electrònic obert en un repositori institucional i ha de remetre, en format electrònic, un exemplar d'aquesta tesi, així com tota la 
informació complementària que sigui necessària al Ministeri d'Educació als efectes oportuns.
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Resum de la tesi ( de 150 a 300 paraules): Aquesta informació es mostrarà literalment a TDX  
 Obligatori en els tres idiomes (anglès, català i castellà)   

Català 

Castellà 

Anglès

DADES PROFESSIONALS

Sí NoOcupació actual: pública privadaTipus d'empresa :

Nom de l'empresa:

Sector empresarial:

Càrrec que ocupa: 

Departament:

Nom de la vía Número 

Ciutat

C.P.

Província

Adreça de l'empresa 

País
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                   INFORME PER A LA DEFENSA DE LA TESI
 DADES PERSONALS 
 Adreça electrònica 
TESI DOCTORAL
 Títol de la tesi (ha de coincidir amb el títol definitiu de la tesi que dipositeu) 
 Telèfons 
 Informació per a notificacións 
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 Heu obtingut alguna beca per elaborar la tesi?
 Dades acadèmiques
Idioma/es de la tesi:
IMPORTANT: En el cas que opteu a menció internacional o europea, una part de la tesi (com a mínim el resum i les conclusions), haurà d'estar redactada i defensada en algún idioma no oficial a l'estat Espanyol: 
- Si opteu a menció internacional, s'haurà d'utilitzar un idioma que d'ús habitual per a la divulgació científica en el vostre àmbit. 
- Si opteu a menció europea, s'haurà d'utilitzar un dels idiomes oficials a la Unió Europea.
Resum tesi (resum que s'inclourà en l'informe de defensa oral de la tesi i que serà avaluat): 
Ha de contenir la justificació i les necessitats de la investigació, la metodologia emprada i les conclusions més rellevants 
Publicacions resultants:
 Indiqueu màxim una publicació per requadre amb la informació següent: 
- Tipus de publicació (llibre, revista, etc.), Estat (enviada, acceptada, publicada) i Data. 
- Títol de la publicació, Títol de l'article (si s'escau), Editorial i Referencia completa (volum, pàgines inicial i final, any) 
- Autors per ordre de signatura.
- En cas de revista indexada: índex de referència, àrea, posició de la revista dins l'àrea i factor d'impacte 
Assistència a actes / congressos 
Per a cada acte o congrés, especifiqueu la informació següent: tipus (acte , congrés,etc) / títol 
Menció internacional / europea: (ompliu aquest apartat només en el cas que sol·liciteu menció internacional) 
Informació de les estades dutes a terme:
   (juntament amb la tramesa d'aquest informe, recordeu annexar a la sol·licitud on-line els justificants de l'estada) 
- Hi hà un conveni de confidencialitat amb empreses?
- Hi ha la possibilitat de generar patents vinculades al contingut de la tesi?
Si heu contestat que hi ha confidencialitat de les dades, indiqueu:
- Sol·licito un acord de confidencialitat per a una part o la totalitat de la tesi?
DETALLS DE CONFIDENCIALITAT DE LA TESI: Aplicable només en el cas de convenis amb empreses
En cas que existeixi un conveni de confidencialitat amb l'empresa, el doctorand o doctoranda pot sol·licitar la confidencialitat integre de la tesi o d'algun dels seus capítols.
 
Si us plau, contacteu amb el departament i la coordinació del programa de doctorat per signar els acords de confidencialitat per la defensa de la tesi.
Altres
Mobilitat duta a terme: breu referència a la destinació i les tasques realitzades
INFORMACIÓ DE LA TESI PER A LA DIFUSIÓ A TDX I TESEO
Paraules clau per identificar el tema de la tesi (obligatori en els tres idiomes)
Català
Castellà
Anglès
Matèries que defineixen el contingut de la tesi: 
Àrees de coneixement (codis UNESCO): 
L'adreça electrònica de l'autor/a de la tesi és pública? 
( més informació sobre la nomenclatura UNESCO aquí ) 
(més info. sobre TDX aquí)
Pel que fa a la difusió de la tesi, la URV participa en el projecte TDX (Tesis doctorals en xarxa), d'accés electrònic en línia al text complet de les tesis doctorals llegides a les universitats públiques catalanes amb l'objectiu de difondre arreu del món, i a través d'Internet, els resultats de la recerca universitària catalana.  
 
Aquesta publicació es pot ajornar, i per aquest motiu cal que respongueu a la consulta següent:  
 
 
 
- Sol·licito un ajornament de
 mesos per a la publicació de la tesi a TDX 
Un cop finalitzat l'ajornament indicat anteriorment, la tesi doctoral es publicarà automàticament a TDX
Segons el Reial Decret 99/2011, una cop aprovada la tesi doctoral, la universitat s'ha d'ocupar del seu arxivament en format electrònic obert en un repositori institucional i ha de remetre, en format electrònic, un exemplar d'aquesta tesi, així com tota la informació complementària que sigui necessària al Ministeri d'Educació als efectes oportuns.
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