
PROGRAMES DE DOCTORAT REGULATS PEL RD 778/1998 
 

Data Noves sol·licituds Renovacions 
Fins el 21 de febrer de 2006 El departament prepararà i trametrà a la Comissió de Doctorat 

de la Facultat la següent documentació: 
 
- Imprès de sol·licitud : utilitzeu el model adaptat. Una vegada 

complimentat ha de ser signat exclusivament pel Vicerector de 
Recerca. 

- Document 1.1.2.:  a la plana web podeu consultar diversos 
llistats que us poden ser útils per omplir alguns apartats de la 
documentació específica. Utilitzeu el model adaptat per omplir 
l’apartat m).  

- Cd amb la documentació requerida. Graveu-lo seguint les 
instruccions del MEC 

- En el cas de programes interuniversitaris coordinats per 
la UB: adjuntar certificat signat pel Vicerector de les altres 
universitats participants 

- En el cas de programes interuniversitaris no coordinats 
per UB: facilitar les dades de la universitat coordinadora 
(coordinador, adreça, telèfon, fax i e-mail) 

El departament prepararà i trametrà a la Comissió de 
Doctorat de la Facultat la següent documentació: 
 
- Imprès de sol·licitud: utilitzeu el model adaptat. Una 
vegada complimentat ha de ser signat exclusivament pel 
Vicerector de Recerca. Podeu consultar la referència de MQ 
de qualitat a la web. 
- En el cas de renovació per validació:  

 documentació específica corresponent seguin el model 
de formulari facilitat pel MEC. A la plana web podeu 
consultar diversos llistats que us poden ser útils per 
omplir alguns apartats de la documentació específica. 
 Cd amb la documentació requerida. Graveu-lo seguint 
les instruccions del MEC  

- En el cas de programes interuniversitaris coordinats 
per la UB: adjuntar certificat signat pel Vicerector de les 
altres universitats participants  
- En el cas de programes interuniversitaris no 
coordinats per UB: facilitar les dades de la universitat 
coordinadora (coordinador, adreça, telèfon, fax i e-mail) 

Fins l’1 de març de 2006 La Comissió de Doctorat de la Facultat revisarà les sol·licituds, 
informarà la seva conveniència i adequació als requisits que 
estableix  la convocatòria segons el model establert i trametrà 
tota la documentació a Gestió Acadèmica. 

La Comissió de Doctorat de la Facultat revisarà les 
sol·licituds, informarà la seva conveniència i adequació als 
requisits que estableix  la convocatòria segons el model 
establert i trametrà tota la documentació a Gestió 
Acadèmica. 

Fins el 9 de març de 2006 Gestió Acadèmica revisarà la documentació i elaborarà “l’informe sobre la situació dels estudis de doctorat” i els certificats del 
Vicerector de Recerca per a la seva signatura, si és el cas. 

10 de març de 2006 Reunió de la Comissió de Doctorat de Consell de Govern per autoritzar la presentació de les sol·licituds de Menció de Qualitat i 
la signatura dels certificats 

Fins el 16 de març de 2006 El Vicerector signarà les sol·licituds de Menció de Qualitat, i els Certificats i trametrà tota la documentació al MEC 
 
Gestió Acadèmica trametrà a les universitats coordinadores dels programes de doctorat interuniversitaris que no coordina la UB 
el Certificat signat pel Vicerector de Recerca. 

 


