CALENDARI ACADÈMIC DE DOCTORAT CURS 2021-2022
TERMINIS PER A L’ACCÉS, ADMISSIÓ I MATRÍCULA
DOCTORANDS DE NOU ACCÉS (PRIMER CURS)
PROCÉS

Accés i
admissió al
doctorat

Matrícula

PERÍODE

Primer període de
preinscripció:
15/04/2021 al
15/06/2021
Segon període de
preinscripció:
15/09/2021 al
15/11/2021

Primer període:
01/09/2021 al
30/10/2021
Segon període:
01/12/2021 al
31/01/2022

SOL·LICITUD

• E-seu UdL

• E-seu UdL

OBSERVACIONS

PERÍODE DE RESOLUCIÓ

Per a la sol·licitud d’admissió s’acceptaran còpies
simples de tots els documents requerits. Els originals
L’ED comprovarà els requisits
o còpies compulsades s’hauran de lliurar en el moment
d’accés en el termini de 15 dies
de sol·licitar la matrícula, si la resolució d’admissió és
hàbils des de l’endemà de la data de
favorable.
registre. Si manca informació, es
requerirà al candidat per tal que ho
Els requisits d’accés seran comprovats per l’Escola
esmeni en el termini de 10 dies.
de Doctorat i s’enviarà a la CAP.
La secretaria acadèmica remetrà les
La CAP haurà de comprovar els requisits acadèmics
sol·licituds a les Comissions
d’admissió que figuren a la memòria de verificació,
Acadèmiques, que resoldran les
requerir complements de formació en els casos
admissions en els següents períodes:
corresponents
i
resoldre
les
sol·licituds
- Primera resolució 15/07/21
d’equivalència, quan correspongui.
- Segona resolució: 15/12/21
S’haurà de tenir en compte el nombre de places
ofertes.
10 dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la data de registre de la
En el moment de presentar la sol·licitud de matrícula
sol·licitud.
serà imprescindible aportar tots els documents
En els supòsits que no s’aporti tota la
requerits (carta doctoral i formulari de matrícula), així
documentació necessària per a la
com tota la documentació requerida durant el procés
matrícula, es faran matrícules
d’admissió (originals-còpies compulsades i altra
condicionals. Els interessats hauran
documentació reclamada).
de lliurar la documentació requerida
Es podran sol·licitar matrícules fora de termini, prèvia
abans del 30 d’abril del 2022. En cas
justificació i autorització per part de la Comissió
contrari, es procedirà a l’anul·lació de
Acadèmica.
la matrícula de primer curs, sense dret
a devolució.

