
 

 

 
Benvolgut Coordinador / Benvolguda Coordinadora,  
 
Us informem que, després de revisar la documentació mínima obligatòria del candidat/a [Nom 
del candidat/a] preinscrit/a al [Nom del Programa de Doctorat] que coordineu, l’estat de la 
valoració tècnica és [Valoració tècnica].  
 
Tingueu en compte que únicament podreu resoldre sobre l’admissió / exclusió acadèmica dels 
candidats que tinguin assignat l’estat Validat per a l’admissió.  
 
A tal efecte, haureu d’accedir al gestor documental i realitzar les accions següents:  
 
1. Escollir del deslligable ‘Valoració acadèmica’ l’estat que considereu adient assignar al 
candidat/a:  
- Admès/esa acadèmicament.  
- Admès/esa acadèmicament amb CF.  
- Exclòs/a acadèmicament.  
- Llista d’espera  
  
2. En el cas que sigui admès/esa acadèmicament, (amb o sense CF) o estigui en llista d’espera, 
al camp Info Admissió/Exclusió haureu d’indicar la següent informació, fent constar en cada 
cas el que correspongui a través del deslligable:  
    Línia d’investigació: 
 Director/a 1:  
 Director/a 2, si s’escau:  
 Tutor/a:  
     Tipus de dedicació: Temps complet / Temps parcial 
     Data de valoració acadèmica 
 
Tots aquests camps són obligatoris, excepte el camp director/a 2.  
 
3. En el cas que sigui admès/esa acadèmicament amb Complements de formació, a més 
d’emplenar la informació al camp Info Admissió/ Exclusió podreu seleccionar a través del mateix 
botó les assignatures que considereu que ha de cursar el candidat/a com a complements, 
sempre que s’especifiquin a la memòria del programa.  
 
Si no s’especifiquen les assignatures: caldrà emplenar la fitxa que trobareu enllaçada al gestor 
documental i, un cop emplenada, pujar-la a l’apartat establert a tal efecte amb el nom 
Documentació a pujar per la Coordinació del programa (Fitxa de Complements de Formació / 
Declaració de compromís).  
 

https://apps.urv.cat/gesdoc


4. En el cas que sigui llista d’espera, a més de la informació relativa a l’admissió, caldrà indicar 
la posició que ocupa el/la candidat/a al botó “ Info admissió/exclusió”.  
 
5. En el cas que sigui exclòs/osa acadèmicament, heu de seleccionar el motiu d’exclusió 
corresponent a través del botó Info. Admissió/Exclusió. 
 
6. Un cop indicat l’estat de valoració acadèmica i emplenats els camps corresponents és 
necessari que ens envieu el correu electrònic corresponent a través del gestor documental 
clicant la icona “Enviar correu-e” que apareix a la part superior dreta de la pantalla, perquè 
coneguem que ja heu fet aquesta valoració i puguem seguir amb el procés de revisió de la 
documentació, si és admès/a o està en llista d’espera, o bé de comunicar al candidat/a l’estat 
d’exclusió, segons correspongui.  
 
Per últim, és fonamental que des de les comissions acadèmiques recomaneu a aquells candidats 
que no vulguin cursar els seus estudis amb dedicació exclusiva que es matriculin a temps parcial. 
 
Per tant, en el cas de candidats que hagin sol·licitat aquesta dedicació i no siguin beneficiaris 
d’una beca o ajut, és recomanable que l’aproveu perquè puguin disposar de més temps per 
elaborar la tesi doctoral. 
 
Recordeu que a través del gestor documental també podeu consultar en tot moment l’estat de 
situació dels requisits de la documentació presentada pel candidat/a.  
 
 
Salutacions cordials,  
[Dades de contacte de l’Escola de Doctorat] 


