
 

    UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI     Servei de Gestió Acadèmica 
 

DOCTORAT: notificació de resolució sobre l’estat de la documentació a presentar pels estudiants que han cursat els estudis d’accés a institucions estrangeres 
d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) 

ESTATS MEMBRES DE LA UNIÓ EUROPEA, O SIGNATARIS DE L’ACORD SOBRE L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU O PAÏSOS AMB ACORDS BILATERALS AMB LA UNIÓ EUROPEA 

 
Ensenyament de doctorat: 

Estudiant: Curs acadèmic:  
 

VERIFICACIÓ  
 Presentat Traduït (*)  
Estudiants que no han homologat els estudis d’accés a Espanya: SÍ NO SÍ NO  

►Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del document acreditatiu de la identitat i la nacionalitat.
ƷAcord previ d'acceptaci· del futur director/a de la tesi doctoral. 

    

►Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del títol d’accés (Màster Universitari o equivalent) que dóna accés al doctorat, o bé 
comprovant d’haver-ne pagat els drets d’expedició (*).
ƷDocument, original i fotoc¸pia (o fotoc¸pia compulsada), em¯s per la universitat on ha obtingut el t²tol d'acc®s (M¨ster) o per l'autoritat
d'aquell pa²s competent en la mat¯ria, que acrediti que el t²tol obtingut per l'estudiant li permet accedir a estudis de doctorat en aquell
pa²s. El Suplement Europeu al T²tol (SET) ®s un document que cont® aquesta informaci· (*).
(*) No ser¨ imprescindible la traducci· dels documents que es presentin origin¨riament en angl¯s. 

      

    

 
Estudiants que han homologat els estudis d’accés a Espanya: SÍ NO SÍ NO   

►Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del document acreditatiu de la identitat i la nacionalitat.
ƷAcord previ d'acceptaci· del futur director/a de la tesi doctoral. 

    

►Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del títol d’accés (Màster Universitari o equivalent) que dóna accés al doctorat, o bé 
comprovant d’haver-ne pagat els drets d’expedició (*). 
ƷOriginal i fotoc¸pia (o fotoc¸pia compulsada) de la credencial d'homologaci· del t²tol de M¨ster que d·na acc®s als estudis oficials de
doctorat. 
(*) No serà imprescindible la traducció dels documents que es presentin originàriament en anglès. 

      

    

Cal presentar la documentació requerida per tal de formalitzar la matrícula de tutoria de tesi. El període establert a tal efecte és del 25 al 30 de cada mes (d’octubre a mar). Transcorregut aquest 
termini sense haver-la presentat, la vostra sol·licitud es considerarà com a desistida (art. 71.1 Llei 30/1992).  
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs d’alçada davant el rector de la URV en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació 
d’aquesta resolució. 

 
 

El Centre Internacional (signatura i segell) 
 
 
 
Tarragona, 
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