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SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ A LA CONVOCATÒRIA DE PLACES PER A LA REALITZACIÓ 
DE LA TESI DOCTORAL EN UNA EMPRESA EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DOCTORAT 
INDUSTRIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 

Dades personals 

 

1r cognom  2n  cognom  

Nom  DNI/NIE/Pass.  

Adreça (carrer, núm., escala)  Població  

Codi 

Postal  Tel.  E-mail  

 

Dades acadèmiques 

Titulació    

Centre en el que s’ha cursat la 

titulació  

Data de finalització de la titulació  

País on s’ha cursat la titulació  

 

Projecte de recerca  que es sol·licita 

 

Codi  

Nom del projecte  

Empresa on es realitzarà  

 

Sol·licito 

Participar a la convocatòria de  places per a la realització de la tesi doctoral en el marc d’una 

empresa, per la qual cosa aporto la següent documentació1 en el moment de la presentació de la 

sol·licitud: 

 

 Currículum Vitae del sol·licitant  

 Titulació i expedient acadèmic (en el cas que els estudis NO  s’hagin realitzat a l’escola de camins 

caldrà que s’adjunti el certificat de notes corresponent) 

 Altra documentació específica del perfil del candidat (especificar)______________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Com a sol·licitant declaro 

Que les dades referides a la sol·licitud de la convocatòria, són certes. Que entenc i accepto les 

condicions de concessió d’aquesta Convocatòria. 

 

 

Signatura de l’interessat o interessada                             

    

 

 

Barcelona, _____ d’/de ________de 20__ 

 

Exemplar per a la Universitat Politècnica de Catalunya 

                                                 
1 Assenyalar amb una creu la documentació aportada 
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SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ A LA CONVOCATÒRIA DE PLACES PER A LA REALITZACIÓ 
DE LA TESI DOCTORAL EN UNA EMPRESA EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DOCTORAT 
INDUSTRIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 

Dades personals 

 

1r cognom  2n  cognom  

Nom  DNI/NIE/Pass.  

Adreça (carrer, núm., escala)  Població  

Codi 

Postal  Tel.  E-mail  

 

Dades acadèmiques 

Titulació    

Centre en el que s’ha cursat la 

titulació  

Data de finalització de la titulació  

País on s’ha cursat la titulació  

 

Projecte de recerca  que es sol·licita 

 

Codi  

Nom del projecte  

Empresa on es realitzarà  

 

Sol·licito 

Participar a la convocatòria de  places per a la realització de la tesi doctoral en el marc d’una 

empresa, per la qual cosa aporto la següent documentació1 en el moment de la presentació de la 

sol·licitud: 

 

 Currículum Vitae del sol·licitant  

 Titulació i expedient acadèmic (en el cas que els estudis NO  s’hagin realitzat a l’escola de camins 

caldrà que s’adjunti el certificat de notes corresponent) 

 Altra documentació específica del perfil del candidat (especificar)______________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Com a sol·licitant declaro 

Que les dades referides a la sol·licitud de la convocatòria, són certes. Que entenc i accepto les 

condicions de concessió d’aquesta Convocatòria. 

 

 

Signatura de l’interessat o interessada                             

    

 

 

Barcelona, _____ d’/de ________de 20__ 

 

Exemplar per a la persona interessada 

 

                                                 
1 Assenyalar amb una creu la documentació aportada 


