
 

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ AL PROGRAMA DE DOCTORAT 

CARTA DE SUPORT DEL/DE LA DIRECTOR/A DE TESI PRESENTADA PER: 

NOMS I COGNOMS DEL/DE LA PROFESSOR/A 

INVESTIGADOR/A  

Professor/a de UIC Barcelona? 

 
❏  Sí, PDI plantilla 

❏  Sí, PDI associat o col·laborador 

❏  No 

 

Manifesto el meu suport a la sol·licitud d’admissió presentada pel/per la candidat/a i el meu interès, en 
cas de ser admès/esa al programa, a dirigir la seva recerca com a tesi doctoral en aquest programa de 
doctorat i en la línia de recerca assenyalada. 

 

Nom i cognoms del/de la candidat/a  
 

Programa de doctorat 
 

Línia de recerca 
 

Considero d’interès el/la candidat/a i dirigir la seva tesi doctoral, pels motius següents: 

 

 

 

Atentament,  

Data i signatura 

 

 

 
_______________________ 

 
Requisits per ser nomenat director/a o codirector/a d’una tesi doctoral a UIC Barcelona:  
1- Com a requisits generals ha de complir: 

- Estar vinculat/ada a una universitat. 
- Tenir un sexenni viu o investigació equivalent. 
- Excepcionalment: 

- La Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) pot nomenar director/a un professional no vinculat a una universitat que acrediti recerca 
equivalent. 

- Es pot nomenar un professor emèrit o honorífic. 
La CAD del programa de doctorat establirà el procediment per a fer el reconeixement de la recerca equivalent de l’investigador que no pugui demanar 
sexennis. 
 
2- En cas de codirecció, almenys un dels/de les codirectors/es ha de tenir sexenni viu o recerca equivalent.  
 
3- Per garantir el bon desenvolupament de la tasca de direcció i l’excel·lència en el treball de recerca del doctorand es limita  a 4 punts el número de tesi 
que un director/a pot dirigir simultàniament. Es considera la tesi en direcció única 1 punt i en codirecció 0,5 punts. 
 
4- En cas del nomenament de directors/es externs a UIC Barcelona, serà necessari que la CAD designi un/a TUTOR/A de UIC Barcelona en els supòsits 
següents: 

- en cas de direcció única, es nomenarà un/a tutor/a de UIC Barcelona;  
- en cas de codirecció per dos directors externs, es nomenarà un/a tutor/a de UIC Barcelona;  
- en cas de codirecció amb un professor de UIC Barcelona, no caldrà nomenar un/a tutor/a de UIC Barcelona.  



 

 

Emplenar les dades següents en cas de ser INVESTIGADOR EXTERN o PDI ASSOCIAT o COL·LABORADOR 

de UIC Barcelona 

DADES PERSONALS 

DNI/NIE/Passaport  

Nacionalitat  

Telèfon de contacte  

Correu electrònic  

 

DADES ACÀDEMIQUES 

Data d’obtenció del TÍTOL DE DOCTOR  

Universitat on va obtenir el títol   

SEXENNI DE RECERCA 
❏ SÍ - últim any de concessió:  
❏ NO  

En cas de no poder sol·licitar sexenni, cal tenir reconeguda 
recerca acreditada per la Comissió Acadèmica de Doctorat 
(CAD) de UIC Barcelona 

❏ SÍ - any de reconeixement: 
❏ NO 

Nombre de TESIS DOCTORALS dirigides i ja defensades  

Nombre de TESIS DOCTORALS que està dirigint  

Nombre de PUBLICACIONS durant els últims 6 anys  

Indiqueu DUES PUBLICACIONS relacionades amb la temàtica de la tesi 

 
 

Número d’ORCID 
❏ SÍ - indiqueu número:  
❏ NO 

 

DADES PROFESSIONALS 

UNIVERSITAT O CENTRE DE RECERCA  

      Facultat  

      Departament  

      Categoria professional  

ALTRES CENTRES DE TREBALL  

      Departament  

      Categoria professional  

    ENLLAÇ AL CURRICULUM VITAE 
(En cas de no tenir enllaç, adjunteu el CV.) 

 

 

 


