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DNI o equivalent:

Direcció:
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Codi postal: Telèfon/s:

e-mail:

Titulació:

1 - Sol·licitant

Departament:

Suport a la investigació:

Registre d’entrada nº:

Data d’entrada:

Tesis doctorals: resum de l’expedient acadèmic del sol·licitant
Currículum vitae del sol·licitant (vegeu l’índex que s’ha de seguir al revers d’aquest imprés)

Fotocòpia del DNI o passaport del sol·licitant

Certificació acadèmica oficial compulsada de la llicenciatura, més full resum emplenat d’acord amb el model adjunt

Certificat oficial de la inscripció del projecte de tesis doctoral i d’haver obtingut els crèdits

Informe del director de la tesi

Autorització del responsable de les instal·lacions que s’han d’utilitzar, si s’escau

Memòria i pla del projecte (vegeu l’índex que s’ha de seguir en el revers d’aquest imprés) 

Uns altres documents (especifiqueu-los) 

Universitat:Centre:

2 - Títol del projecte Codi UNESCO (veure revers)

Nom i cognoms:

Centre d'Investigació:

3 - Director del projecte

Alacant, a de de 2020

PRESIDENT DE L'INSTITUT ALACANTÍ DE CULTURA JUAN GIL-ALBERT

Signatura del sol·licitant:



En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l'informem que les dades personals facilitades seran incorporats i tractats en un fitxer titularitat de la Diputació 
Provincial d'Alacant i el responsable de la qual és l'Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, Organisme Autònom d'aquesta. La finalitat a la qual seran destinats serà exclusivament la gestió de les activitats dels departaments de 

l'Organisme. En tot moment podrà vosté exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita dirigida a l'Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert - Carrer Sant Ferran 44, Casa Bardín, 03001 Alacant - Tel: 96 512 12 14 - www.iacjuangilalbert.com

LES SOL·LICITUDS HAN DE DESENVOLUPAR ELS PUNTS SEGÜENTS I MANTENIR L’ORDRE QUE 
S’ESPECIFICA A CONTINUACIÓ: 
  
A.- CURRÍCULUM VITAE DEL SOL·LICITANT  
  
1.- ANNEX A 
  
2.- PUBLICACIONS  
 2.1.- Llibres i capítols de llibres (indiqueu-ne el títol, la data de publicació, l’editorial, les pàgines 
i si sou l’autor o coautor) .  
 2.2.- Articles de revistes (indiqueu-ne el títol de l’article, la revista, la data de publicació i les 
pàgines)  
  
3.- COMUNICACIONS I PONÈNCIES A CONGRESSOS (indiqueu-ne el títol, el lloc, la data, l’entitat 
organitzadora i el caràcter nacional o internacional) 
  
4.- BEQUES I AJUDES REBUDES (especifiqueu-ne l’entitat que ha concedit la beca i si es tracta de 
beques durant la llicenciatura o amb posterioritat)  
  
5.- UNS ALTRES MÈRITS

B.- MEMÒRIA I PLA DEL PROJECTE DE TESI DOCTORAL 
  
1.- TÍTOL DEL PROJECTE 
2.- INTRODUCCIÓ (finalitat del projecte, antecedents, estat actual de coneixements i bibliografia) 
3.- OBJETIUS (hipòtesis de partida i objectius concrets) 
4.- METODOLOGIA I PLA DE TREBALL (activitats o tasques i planificació temporal)  
5.- INFORME DEL DIRECTOR DE LA TESI  
6.- PRESSUPOST DEL PROJECTE (màxim 4.000 €). Per conceptes:  
6.1.- Suport bibliogràfic i material inventariable 
6.2.- Viatges i dietes  
6.3.- Unes altres despeses  
6.4.- Total del pressupost 

Camps temàtics: (UNESCO) 
51  Antropologia   
53  Ciències econòmiques  
54  Geografia   
55  Història   
55.02  Història de l’art 
56  Ciències jurídiques. Lleis  
57  Lingüística   
58  Pedagogia   
59  Ciència política   
61  Psicologia   
62  Ciències de les arts. Lletres. Literatura   
63  Sociologia   
72  Filosofia   



Suport a la investigació: Annex A

Matrícules d'honor:

1.1 Llicenciatura/Grau

Excel·lents:

Notables:

Aprovats:

Nº TOTAL DE PUNTS:

x 4

x 3

x 2

x 1

Número Total

A

Nº ASSIGNATURES DE LA LLICENCIATURA/GRAU: B

PUNTUACIÓ FINAL: A / B

1.2 - Memòria de Llicenciatura o Projecte de Fi de Carrera

Qualificació:Data de lectura:

1.3 - Premi Extraordinari de Llicenciatura

Data de concessió:Sí No

1.4 - Cursos de Doctorat
Programa de Doctorat:

Nº. de crèdits obtinguts Any de doctorat:  1º 2º 

1.5 - Màster Oficial
Títol:

Nº de crèdits obtinguts

Alacant, a de de 2020

Signatura del sol·licitant:

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l'informem que les dades personals facilitades seran incorporats i tractats en un fitxer titularitat de la Diputació 
Provincial d'Alacant i el responsable de la qual és l'Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, Organisme Autònom d'aquesta. La finalitat a la qual seran destinats serà exclusivament la gestió de les activitats dels departaments de 

l'Organisme. En tot moment podrà vosté exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita dirigida a l'Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.
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