
Doctorant/da: amb NIF: 

estudiant del Programa de Doctorat en Ciències Socials de la Universitat de València, amb tutor/a:

EXPOSA: 

Que realitzarà una estada d' investigació a 
, sota la supervisió de

• Activitats a  desenvolupar: Objectius, Pla de treball i Justificació de la idoneïtat del Centre
de destí (màxim 2500 caràrters):

AUTORIZACIÓ D' ESTADA. MENCIÓ INTERNACIONAL 
(R.D. 99/2011) 

 durant el període   del                al 

Nota: Cal adjuntar a aquesta sol·licitud: el curriculum vitae de la persona responsable de l'estada en el Centre, 
el del director/directora de l'equip receptor i la carta d'acceptació del Centre. En finalitzar l'estada s'ha 
d'enviar un certificat de finalització emés pel centre de destí i una memòria del treball realitzat. 

i director/a/s de la tesi

amb l'ocupació / càrrec de



V.i P. Tutor/a i Directors/es Tesi:

Signat: Signat: Signat:
Tutor/a i/o Director/a Director/a Director/a 

V. i P.
Coordinador/a del Programa

L'autorització de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Ciències Socials perquè la realització 
de l'estada siga aplicada per a l'obtenció de l'esment Internacional en el títol de Doctor/a.

Signat. El/La doctorant/a 

• Si l'estada compta amb finançament a través de convocatòria competitiva per a estades curtes, indicar 
totes les dades del finançament i presentar el corresponent justificant com  annex a aquesta sol·licitud.

• Si compta amb finançament d'un altre tipus, detallar i presentar el corresponent justificant:

SOL·LICITA

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Ciències Socials, a la vista de la sol·licitud d'autorització 
de l'estada i de la carta d'acceptació del Tutor/a en el Centre de realització d'aquesta presentades per 
En/ Na:                                                                                , acorda autoritzar l'estada i les activitats a desenvolupar 
en la mateixa per a l'obtenció de la Menció Internacional en el títol de Doctor/a.
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