SOL·LICITUD DE REDUCCIÓ DE LA DURADA
MÍNIMA DEL DOCTORAT Curs acadèmic: ____________
URV.E11.00.00
DADES PERSONALS:
Nom:

Primer cognom:

Adreça:
DNI (o núm de passaport):

Telèfon fix:

Segon cognom:
CP:

Localitat:

Telèfon mòbil:

Adreça electrònica:

EXPOSO:
Que el curs acadèmic actual (20____-20____) estic matriculat/da a la URV al programa de doctorat:
___________________________________________________________________________________, regulat pel RD 99/2011.
Que anteriorment, el curs/sos acadèmic/s ________________________________ em vaig matricular al següent programa
de doctorat:
Nom del programa: ________________________________________________________________________
Reial decret que el regula: ___________________________________________________________________
Universitat(*): _____________________________________________________________________________
Existeix un conveni de cotutela signat entre la URV i l’altra universitat:
Sí
No
(*) En cas que la universitat sigui diferent de la URV, és necessari adjuntar com a mínim l’últim resguard de matrícula.

SOL·LICITO:
Que, per al còmput de la durada mínima del doctorat (establert en un mínim de 2 cursos acadèmics) es considerin també
les matrícules formalitzades al programa de doctorat anteriorment esmentat.
Que pugui iniciar els tràmits pertinents per a la defensa de la tesi després d’haver superat favorablement al menys una
avaluació en el programa de doctorat matriculat actualment, i formalitzar el dipòsit durant el curs acadèmic d’admissió o el curs
acadèmic immediatament següent.

_________________________, _______ de/d’ _______________ de 20_____
(signatura del sol·licitant)
VISTIPLAU COMISSIÓ ACADÈMICA:
La Comissió Acadèmica del programa de doctorat de ____________________________________________________
avala la sol·licitud
no avala la sol·licitud, pel següent motiu: _______________________________________________________
El/la president/a o el/la secretari/a de la Comissió Acadèmica
(nom, signatura i segell)
Tarragona/Reus/Vila-seca/Tortosa, __________ de/d’________________ de 20_____

RESOLUCIÓ:
El Vicerector de Recerca i Planificació Científica, un cop valorada la sol·licitud, resol:
Autoritzar que, per al còmput de la durada mínima al doctorat que estableix l’article 12 de la NAM de doctorat del curs
2020-21, siguin considerades també les matrícules formalitzades al programa de doctorat d’origen i només sigui requerida una
avaluació favorable en el programa de doctorat regulat pel RD 99/2011 en què el sol·licitant està matriculat actualment. Així mateix,
aquesta resolució està condicionada a què la tesi es dipositi durant el curs acadèmic d’admissió o el curs acadèmic
immediatament següent.
Desestimar la sol·licitud, pel següent motiu: _____________________________________________________
Tarragona, __________ de/d’________________ de 20_____
(signatura)
Còpia: a la persona interessada
Original: a l’Escola de Postgrau i Doctorat
Adreceu aquesta sol·licitud al departament del coordinador/a del programa de doctorat en _________________________________

