
 

 

Recomanacions i FAQs de la convocatòria IFUdG2020 

 
 

1. Podem tenir  la valoració del grup de recerca abans de presentar la sol·licitud? 
No, aquestes dades es facilitaran al cap del grup de recerca una vegada finalitzat el 
termini per la presentació de les sol·licituds, que és el moment en què seran definitives, 
per tal que es comprovi que les dades que consten a l’OITT són correctes. 
 

2. Els requisits del director de tesi els ha complir també el codirector de tesi? 
Si el candidat es presenta amb un director de tesi i un codirector només haurà de complir 
amb els requisits el director de tesi. Els dos han de complir però els requisits  especificats 
en la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.  
 

3. Quina relació contractual ha de tenir el PDI en el càlcul del requisit específic del grup 
de recerca? 
Per al càlcul de la fórmula indicada en el punt 3.10.2 de les bases de la convocatòria, 
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es tindrà en consideració tot el PDI doctor a temps complet i que tingui la recerca 
adscrita a la UdG, independentment de la seva categoria contractual. 
 

4. Quines signatures calen en el justificant de la sol·licitud? 
El justificant que es genera una vegada presentada la sol·licitud haurà d’anar signat pel 
sol·licitant, el director de tesi (codirector si s’escau) i el responsable del grup del director 
de tesi (i del grup del codirector de tesi, si s’escau). Aquestes signatures hauran d’estar 
totes en el mateix format en el document (o bé totes electròniques o bé totes 
manuscrites). Sempre és preferible la signatura electrònica. 
 

5. On podem sol·licitar la preadmissió en el programa de doctorat? 
Caldrà sol·licitar-ho al director del programa de doctorat 


