
DADES PERSONALS

EXPOSO

SOL·LICITO A LA COMISSIÓ ACADÈMICA
 L'abandonament definitiu del programa de doctorat a dalt esmentat.

 doctoral des del curs acadèmic 

La comissió acadèmica del programa de doctorat, un cop valorada la sol·licitud i la documentació presentada,  
acorda:

Acceptar la sol·licitud per l'abandonament definitiu del programa de doctorat.

No acceptar la sol·licitud per l'abandonament definitiu del programa de doctorat.

(Signatura i segell del coordinador/a)

20 de de/d' , 

RESOLUCIÓ DE LA COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT

- Que vaig ser admès al programa de doctorat esmentat més amunt i que he estat elaborant la meva tesi 

SOL·LICITUD D'ABANDONAMENT 
DEFINITIU  

DEL PROGRAMA DE DOCTORAT

- Que per motius personals, no vull continuar elaborant la meva tesi doctoral 

Estic assabentat que la baixa definitiva del programa de doctorat suposa la meva no-continuïtat en el programa 
en què estic matriculat i el tancament del meu expedient, i que posteriorment només podré sol·licitar l'accés i 
admissió a un altre programa de doctorat.

.

.

L'Escola de Postgrau i Doctorat ha modificat la permanència, acceptada per la comissió acadèmica, a les bases de dades 
de la URV i notifica la resolució a la persona interessada, lliurant-li una copia de la sol·licitud per correu electrònic i 
dipositant l'original a l'expedient de l'alumne. 
 

l'actual curs

 adjunto el justificant dels motius de presentació d'aquesta sol·licitud. 

 ,  de/d'  de 20
(Signatura de la persona sol·licitant)

.

i

Telèfons:

DNI / Passaport :

Adreça electrònica:Segon cognom :

Primer cognom :

Nom :

URV.E11.00.00

Programa de doctorat en:

 director o directora de la tesi,

(Signatura del director/a)

El Dr./Dra.

 d'acord amb els altres director(s) i/o directora(es), donem el vistiplau a la sol·licitud.

- Que disposo de l'autorització del director/a de la meva tesi doctoral.
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 adjunto el justificant dels motius de presentació d'aquesta sol·licitud. 
(Signatura de la persona sol·licitant)
.
i
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(Signatura del director/a)
El Dr./Dra.
 d'acord amb els altres director(s) i/o directora(es), donem el vistiplau a la sol·licitud.
- Que disposo de l'autorització del director/a de la meva tesi doctoral.
8.2.1.4029.1.523496.503950
	CampoTexto2: 
	: 
	CampoTexto3: 
	CasillaVerificación1: 0
	CampoTexto7: 
	Cognom2_alumne: 
	DNI_Pass_alumne: 
	Cognom1_alumne: 
	Nom_alumne: 
	ListaDesplegable1: 
	CampoTexto6: 
	ButtonField1: 



