CARTA DE TESI
D'una part, la Universitat de les Illes Balears (UIB), representada pel Dr. Llorenç
Huguet Rotger, Rector Magnífic, que actua en nom i representació d'aquesta
Universitat, en virtut del Decret 29/2013, de 14 de juny (BOIB núm. 85, de 15
de juny), de nomenament del Rector de la Universitat de les Illes Balears, i el
decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat
de les Illes Balears amb domicili, a l'efecte d'aquest contracte, al Campus
Universitari, Edifici Són Lledó, Crta. de Valldemossa km 7,5, 07122 Palma.
I per un altre, en primer lloc <nom i llinatges> _________________________
major
d'edat,
amb
DNI
(o
nombre
de Passaport)______________, actuant en el seu propi nom i representació,
d'ara
endavant
l'investigador
en
formació,
en
segon
lloc,
major
d'edat,
amb DNI (o nombre de Passaport), ______________ actuant en el seu propi
nom i representació, d'ara endavant el director de tesi, i en tercer lloc, <nom i
llinatges> __________________________________________, major d'edat,
amb DNI (o nombre de Passaport), ____________________actuant en el seu
propi nom i representació, d'ara endavant el tutor de tesi;
EXPOSEN
1. Que el Sr. / Sra. _________________________________________participa,
en qualitat d'investigador en formació, en treballs de recerca que es
presentaran en forma de tesi doctoral dins del Programa de Doctorat, i que es
duen a terme en la UIB sota la direcció del Dr. / Dra.
_______________________________________________________________,
i
amb
la
tutorizació
del
Dr.
/Dra.___________________________________________________________
2. Que per a la realització de l'esmentada tesi doctoral dins de la UIB, i per
gestionar els resultats i la informació intercanviada o generada durant
l'elaboració d'aquesta, les parts estan interessades en regular les funcions,
obligacions i drets de l'investigador en formació, del director i del tutor de la tesi
doctoral i la seva relació amb la Universitat de les Illes Balears.
Per aquest motiu les quatre parts, han llegit i subscriuen LES CLAUSULES del
present
acord,
recollit
a
l’adreça
electrònica:
http://edoctorat.uib.cat/digitalAssets/271/271563_Carta_tesi_ca.pdf
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I en prova de conformitat amb quant tot allà es diu, signen el present acord en
el lloc i data indicats.
Signat a Palma, a ....... de ........................ de 20 ..

PER LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
Dr. Jaume Carot Giner
Vicerector d’Investigació i Postgrau

L'INVESTIGADOR EN FORMACIÓ
Sr. / Sra. ...........................

EL DIRECTOR DE LA TESI
Dr. / Dra. ...........................

EL TUTOR DE LA TESI
Dr. / Dra. ...........................
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