
Model 0: PROPOSTA DE LÍNIA D'INVESTIGACIÓ

A omplir pel/per la candidat/a al programa de doctorat (els camps amb * són obligatoris)

DNI / NIE / Pass *

Cognom 1 *

Cognom 2

Nom *

Correu electrònic *

Desitjo desenvolupar la meva tesi doctoral en el programa de doctorat en: *

i en la següent línia d’investigació, associada al programa de doctorat en: * 

Abans d'emplenar els següents punts, si us plau, visiteu la web dels programes de doctorat de la 
URV per a informar-vos sobre les línies d'investigació que els programes de doctorat tenen 

associades:  http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/ 
La línia d'investigació que s'indiqui al formulari ha de constar a la web del programa de doctorat 

escollit. En cas de no constar en la web del programa, la sol·licitud podria ser no admesa.

b) tesi en cotutela? *  Sí  No
En cas afirmatiu, indica el nom de la universitat estrangera on es farà la cotutela:

 No Síc) doctorat industrial? *

En cas afirmatiu, indica el nom de l'empresa:

  i l'organisme convocant de l'ajuda:

Nom i cognoms

També expresso l'interès en què el/a meu/va director/a de tesi sigui el/la següent professor/a del programa:

Has demanat o tens intenció de demanar: 

 Sí  No
En cas afirmatiu, indica el nom de l'ajut i l'organisme convocant:

amb el/la següent co-director/a:

co-director/a

a) algun tipus d'ajuda o beca per fer la teva tesi doctoral ? *

 No SíTens una carta de suport d'algun/a professor/a del programa? *

http://www.doctor.urv.cat/futurs-estudiants/oferta/
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