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Títol de la tesi: 

Doctorant/a (Cognoms, nom) 

Director/a de tesi (Cognoms, nom) Haurà de signar al final del document 

Co-director/a de tesi (Cognoms, nom) 

Co-director/a de tesi (Cognoms, nom) 

PROPOSTA DEL DIRECTOR/A DE TRIBUNAL I SUPLENTS

Formulari per a emplenar per part del director o directora de la tesi doctoral en el moment de procedir a la sol·licitud 
de depòsit provisional amb la informació necessària del tribunal avaluador.

El tribunal estarà format per tres titulars (president o presidenta, secretari o secretària i vocal) i tres suplents, tots ells 
amb el grau de doctor i una experiència investigadora acreditada. En el tribunal actuant ha d'haver-hi una majoria de 
membres externs a la Universitat de València i complir amb la normativa igualtat (per a la totalitat del tribunal 3 
homes i 3 dones, i per al tribunal actuant 2 dones i un home, o 2 homes i una dona)

Per a la totalitat del tribunal és imprescindible aportar informació del nombre de sexennis i de l'any d'obtenció de 
l'últim tram (els membres del tribunal que pertanguen a institucions estrangeres deixaran en blanc aquests dos camps  
i completaran els anys de vinculació amb la seua actual institució), les cinc publicacions més rellevants, els 
projectes d'investigació relacionats amb la tesi i el número de tesis dirigides.



Codi postal

Correu electrónic

PRESIDÈNCIA DEL TRIBUNAL TITULAR 

PÀG. 2/8 

Nre. de sexennis: 

Categoria professional:  

Departament de: 

Direcció laboral

Telèfon (prefix internacional si escau)

Any d'obtenció de l'últim sexenni

Contribució 5

Raons addicionals que justifiquen la proposta

Projectes d'investigació, relacionats amb la tesi, subvencionats per organismes oficials (màx. 3000 caràcters)

Altes mèrits (màx. 3000 caràcters)

Número de tesis dirigides/coodirigides: 

És requisit un mínim de cinc contribucions rellevants en els últims 10 anys, de les quals almenys tres han de ser publicacions 
científiques indexades, o publicades en altres mitjans de reconegut prestigi en l'àrea (incloent factor d'impacte)

Contribució 1

Contribució 2

Contribució 3

Contribució 4

Anys de vinculació amb la institució actual:
(Només membres que pertanguen a institució estrangera)

Cognoms, nom: 



Codi postal

Correu electrónic

SECRETARIA DEL TRIBUNAL TITULAR 
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Nre. de sexennis: 

Categoria professional:  

Departament de: 

Direcció laboral

Telèfon (prefix internacional si escau)

Any d'obtenció de l'últim sexenni

Contribució 5

Raons addicionals que justifiquen la proposta

Projectes d'investigació, relacionats amb la tesi, subvencionats per organismes oficials (màx. 3000 caràcters)

Altes mèrits (màx. 3000 caràcters)

Número de tesis dirigides/coodirigides: 

És requisit un mínim de cinc contribucions rellevants en els últims 10 anys, de les quals almenys tres han de ser publicacions 
científiques indexades, o publicades en altres mitjans de reconegut prestigi en l'àrea (incloent factor d'impacte)

Contribució 1

Contribució 2

Contribució 3

Contribució 4

Anys de vinculació amb la institució actual:
(Només membres que pertanguen a institució estrangera)

Cognoms, nom: 



Codi postal

Correu electrónic

VOCALIA DEL TRIBUNAL TITULAR 
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Nre. de sexennis: 

Categoria professional:  

Departament de: 

Direcció laboral

Telèfon (prefix internacional si escau)

Any d'obtenció de l'últim sexenni

Contribució 5

Raons addicionals que justifiquen la proposta

Projectes d'investigació, relacionats amb la tesi, subvencionats per organismes oficials (màx. 3000 caràcters)

Altes mèrits (màx. 3000 caràcters)

Número de tesis dirigides/coodirigides: 

És requisit un mínim de cinc contribucions rellevants en els últims 10 anys, de les quals almenys tres han de ser publicacions 
científiques indexades, o publicades en altres mitjans de reconegut prestigi en l'àrea (incloent factor d'impacte)

Contribució 1

Contribució 2

Contribució 3

Contribució 4

Anys de vinculació amb la institució actual:
(Només membres que pertanguen a institució estrangera)

Cognoms, nom: 



Codi postal

Correu electrónic

PRESIDÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPLENT 
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Nre. de sexennis: 

Categoria professional:  

Departament de: 

Direcció laboral

Telèfon (prefix internacional si escau)

Any d'obtenció de l'últim sexenni

Contribució 5

Raons addicionals que justifiquen la proposta

Projectes d'investigació, relacionats amb la tesi, subvencionats per organismes oficials (màx. 3000 caràcters)

Altes mèrits (màx. 3000 caràcters)

Número de tesis dirigides/coodirigides: 

És requisit un mínim de cinc contribucions rellevants en els últims 10 anys, de les quals almenys tres han de ser publicacions 
científiques indexades, o publicades en altres mitjans de reconegut prestigi en l'àrea (incloent factor d'impacte)

Contribució 1

Contribució 2

Contribució 3

Contribució 4

Anys de vinculació amb la institució actual:
(Només membres que pertanguen a institució estrangera)

Cognoms, nom: 



Codi postal

Correu electrónic

SECRETARIA DEL TRIBUNAL SUPLENT
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Nre. de sexennis: 

Categoria professional:  

Departament de: 

Direcció laboral

Telèfon (prefix internacional si escau)

Any d'obtenció de l'últim sexenni

Contribució 5

Raons addicionals que justifiquen la proposta

Projectes d'investigació, relacionats amb la tesi, subvencionats per organismes oficials (màx. 3000 caràcters)

Altes mèrits (màx. 3000 caràcters)

Número de tesis dirigides/coodirigides: 

És requisit un mínim de cinc contribucions rellevants en els últims 10 anys, de les quals almenys tres han de ser publicacions 
científiques indexades, o publicades en altres mitjans de reconegut prestigi en l'àrea (incloent factor d'impacte)

Contribució 1

Contribució 2

Contribució 3

Contribució 4

Anys de vinculació amb la institució actual:
(Només membres que pertanguen a institució estrangera)

Cognoms, nom: 



Codi postal

Correu electrónic

VOCALIA DEL TRIBUNAL SUPLENT 

PÀG. 7/8 

Nre. de sexennis: 

Categoria professional:  

Departament de: 

Direcció laboral

Telèfon (prefix internacional si escau)

Any d'obtenció de l'últim sexenni

Contribució 5

Raons addicionals que justifiquen la proposta

Projectes d'investigació, relacionats amb la tesi, subvencionats per organismes oficials (màx. 3000 caràcters)

Altes mèrits (màx. 3000 caràcters)

Número de tesis dirigides/coodirigides: 

És requisit un mínim de cinc contribucions rellevants en els últims 10 anys, de les quals almenys tres han de ser publicacions 
científiques indexades, o publicades en altres mitjans de reconegut prestigi en l'àrea (incloent factor d'impacte)

Contribució 1

Contribució 2

Contribució 3

Contribució 4

Anys de vinculació amb la institució actual:
(Només membres que pertanguen a institució estrangera)

Cognoms, nom: 



Director/a de la tesi (SIGNATURA) 

C

Data: 

odirector/a de la tesi (SIGNATURA) 
PÀG. 8/8 

Codirector/a de la tesi (SIGNATURA) 
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