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Annex 1
SOL∙LICITUD DE PREMI EXTRAORDINARI DE DOCTORAT
CURS ACADÈMIC _________________
DADES PERSONALS
Nom:

Primer cognom:

DNI/NIE:

Adreça a efectes de notificació:

C. Postal

Població:

Segon cognom:

País:

Telèfon/ mòbil:

Adreça electrònica a efectes de notificació:

EXPOSO





Que he cursat el programa de doctorat denominat
__________________________________________________________________________________.
Que en data ________________ vaig defensar la tesi doctoral al departament de
______________________________________________________________________________
Que la tesi va obtenir la menció cum laude.
Que la meva tesi va obtenir la menció (internacional / industrial / cap) _________________________.

SOL∙LICITO
Que sigui acceptada la sol∙licitud per poder optar al Premi Extraordinari de Doctorat del curs
______________________. Adjunto la documentació necessària, la qual detallo a continuació, a fi que la comissió
acadèmica del programa de doctorat pugui valorar la meva candidatura.
Relació de documentació presentada (és obligatori detallar tots els documents, en el mateix ordre que es
presenten) : [NOTA: si la relació és massa llarga i excedeix aquest espai, afegir un altre full].

____________________________, ____ de/d’ ___________ de ____________

(Signatura de la persona interessada)

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR:
La sol∙licitud, degudament omplerta i signada per la persona interessada, ha d’anar acompanyada de la documentació que la
comissió acadèmica requereixi als candidats que optin a premi extraordinari en el seu programa de doctorat. Aquesta
documentació pot consultar‐se a la web http://www.doctor.urv.cat/doctorands/premis‐extraordinaris/

PRESIDENT O PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT
Unitat destinatària: Secretaria del departament on es va defensar la tesi (Dpt de________________________)
Les dades facilitades per les persones sol•licitants passen a formar part d’un fitxer propietat de la URV amb l’objectiu de gestionar i resoldre la
concessió del premi, d’acord amb el que estableix aquesta convocatòria. Les persones sol•licitants poden exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel•lació o oposició al tractament de les seves dades adreçant‐se per escrit al c/ Escorxador, s/n (43003) de Tarragona, mitjançant els models
disponibles a la pàgina web: http://www.urv.cat/gestio_academica/tramits_administratius/llei_protec_dades.html

