Programa de beques de l’Obra Social ”la Caixa” per a
doctorats en universitats espanyoles
Pàgina 1:
Carta de conformitat de la universitat: segons s’especifica en el punt 5.3.5 de les bases de la
convocatòria.
Pàgina 2:
Declaració de no matriculació prèvia en el programa de doctorat per el qual es demana la
beca, segons s’especifica en el punt 5.3.6 de las bases de la convocatòria.
Has d’imprimir aquests dos documents i, una vegada emplenats, els has de fer signar per
una persona autoritzada de la universitat. No cal que els dos documents estiguin signats
per la mateixa persona.
Un cop tinguis els dos documents complets i signats, hauràs d’escanejar-los, convertir-los al
format PDF i pujar-los a la teva sol·licitud, en un sol document, a través de l’aplicació
informàtica.

Programa de beques de l’Obra Social ”la Caixa” per a doctorats en universitats espanyoles

CARTA DE CONFORMITAT DE LA UNIVERSITAT
Francesc Díaz González
(nom del vicerector o d’un representant legal de la universitat)
En qualitat de

Director de l'Escola de Postgrau i Doctorat
(càrrec)

de la

Universitat Rovira i Virgili (URV)
(nom de la universitat)

EXPOSA
1. Que l’estudiant

amb DNI
(nom i cognoms de l’estudiant)

(número)

S’ha dirigit a aquesta universitat per a comunicar que vol presentar la seva candidatura a una de las beques de ”la Caixa” per
a estudis de doctorat en universitats espanyoles, per realitzar la seva formació doctoral en el marc del programa:

(nom del programa de doctorat)
Que desenvoluparà els seus estudis de doctorat en el centre o departament:

(Nom del centre d’investigació o del departament de la universitat en el qual el doctorand es proposa seguir els seus estudis)

Sota la direcció de
(nom i cognoms del futur director/a de tesis)
2. Que l’esmentat programa de doctorat està adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior i regulat pel RD 99/2011 de 28 de
gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
Per tot això, i d’acord amb les bases de la convocatòria del programa de beques de l’Obra Social “la Caixa”,
MANIFIESTA
La conformitat d’aquesta universitat a incorporar l’estudiant esmentat, el curs vinent, com a personal investigador en formació,
en la forma que prevegi la legislació vigent, en el cas que resulti adjudicatari d’una de las beques del programa de ”la Caixa”
per a estudis de doctorat en universitats espanyoles i sempre que compleixi els requisits acadèmics generals d’accés als
programes oficials de doctorat a Espanya.

(Lloc, data, signatura i segell)

Programa de beques de l’Obra Social ”la Caixa” per a doctorats en universitats espanyoles

DECLARACIÓ DE PRIMERA MATRÍCULA
Mar Figueras Moreno
(nom i cognoms de la persona que subscriu aquesta certificació)
En qualitat de

Cap de l'Escola de Postgrau i Doctorat
(càrrec: director/a del programa de doctorat, responsable de la secretaria del departament, etc)

de la

Universitat Rovira i Virgili (URV)
(nom de la universitat)

EXPOSA
Que l’estudiant

amb DNI
(nom i cognoms de l’estudiant)

(número)

S’ha dirigit a aquesta universitat per comunicar que vol presentar la seva candidatura a una de las beques de ”la Caixa” per
estudis de doctorat en universitats espanyoles, per realitzar la seva formació doctoral en el marc del programa:

(nom del programa de doctorat)
IFA
CERTIFICA
CONSTAR
Que l’estudiant esmentat no s’ha matriculat amb anterioritat en l’esmentat programa de doctorat.
I per a que així consti, signo el present document
certificat a petició de l’estudiant i als efectes de complir amb un dels requisits per
sol·licitar una de las beques de doctorat en universitats espanyoles convocades per l’Obra Social “la Caixa”.

(Lloc, data, firma i segell)

