
 
 Formulari vàlid per les opcions «Registre de sol·licituds identificant-me amb 

usuari i contrasenya UdL» i «Registre de sol·licituds identificant-me amb 

targeta UdL o DNI electrònic» de la instància genèrica de la seu electrònica 

 

 Formulario válido para las opciones «Registro de solicitudes identificándome 

con usuario y contraseña UdL» y «Registro de solicitudes identificándome con 

tarjeta UdL o DNI electrónico» de la instancia genérica de la sede electrónica 

 

 

NOTA! 

 

Ompli aquest 

formulari amb 
Acrobat 

Reader 

 

No utilitzeu el 

visor PDF del 

vostre navegador 

 

¡NOTA! 

 

Rellene este 

formulario con 
Acrobat 

Reader 

 

No utilice el visor 

PDF de su 

navegador 
 

 



Sol·licitud de matrícula als programes de doctorat

   Curs      /     

Programa de doctorat:

Dades personals

Cognoms i Nom:

DNI/Passaport:
Nacionalitat:

Domicili habitual

Adreça:
Codi Postal: Població: Comarca: 
País:

Domicili habitual durant el curs

Adreça:
Codi Postal: Població: Comarca: 
País:

Tipus d'ajut predoctorals *
UdL
Doctorat Industrial - AGAUR 

FI-AGAUR
SDUR-AGAUR

     Formación de Doctores MINECO
FPU MECD

Sol·licito la matrícula de

     Tutoria de tesi 

     Lectura de tesi doctoral

    SÍ     NO

Correu electrònic:

Persones amb discapacitat grau mínim 33%      
Família nombrosa general (3 fills)      
Família nombrosa general      
Família nombrosa especial   
Víctima d’acte terro ris ta      
Víctimes de violència masclista en l'àmbit de parella

Telèfon:

Telèfon: Correu electrònic:

Exempcions a la matrícula  *

Voleu fer-vos soci del Servei d’Esports de la UdL  

Voleu donar el vostre 0,7%      SÍ     NO

*Les condicions que donen dret a les exempcions en els preus s'han de complir en la data d'inici de la prestació de l'activitat acadèmica.

*S’haurà de justificar en el moment de la matrícula amb la documentació pertinent en cada cas

IBERUS TALENT
INEFC



Quedo assabentat/da que l'eficàcia de la matrícula queda condicionada a la comprovació del compliment dels requisits legals exigibles i al 
pagament complet en els terminis establerts.

- Primer termini: a partir del desè dia següent a la realització de la matrícula 
- Segon termini: el 15 de novembre de 2021
- Tercer termini: el 28 de desembre de 2021

Pagament únic domiciliat. (Es cobrarà l’import a partir del desè dia següent a la realització de la matrícula)   

Pagament fraccionat domiciliat en tres terminis:(opció aplicable del 1/09/2021 al 15/10/2021)

Campus Virtual de la UdL

Préstec AGAUR

Autoritzo a la Universitat de Lleida amb l’exclusiva finalitat de gestionar “l’instrument de finançament de l’import de la matrícula” a 
cedir les meves dades a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitats i Recerca per tal que aquesta agència les pugui cedir a l’entitat 
financera que he seleccionat.

Autoritzo a l'AGAUR a amortitzar total o parcialment el préstec AGAUR en nom meu, en aquells casos en què estigui justificat per 
a la correcta gestió de l'instrument de finançament.

Escola de Doctorat
Plaça de Víctor Siurana, 1 25003 Lleida 
Tel. +34 973 702043
A/e: escoladoctorat@udl.cat
http://www.doctorat.udl.cat 

Préstec de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

Informació detallada en: http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_beca.jsp?categoria=universitaris&id_beca=20441 

Entitats on vol fer el prèstec: Banc de Sabadell                    Caixa d’Enginyers

Lleida,  d de  

Ompliu les dades següents:

ES

En cas que no sigueu el titular del compte indicat has d'estar autoritzat per la persona titular

La matrícula que se realitzi amb posterioritat al tercer termini (28/12/2021) no es podrà domiciliar 

Pagament no domiciliat (Efectiu, targeta, codi de barres. No és possible realitzar transferència bancària )

És necessari que activis el teu compte de correu electrònic de la UdL i de Campus Virtual d'acord amb les instruccions indicades en el 

web de l'Escola de Doctorat de la Universitat de Lleida. (http://www.doctorat.udl.cat/ca/doctorands/campus-virtual-i-rapi/)

(Signatura de l'estudiant)

Consentiment informat sobre Protecció de Dades

Primer:
Autoritzo que la Universitat de Lleida utilitzi les meues dades per  enviar-me informació sobre publicacions i activitats en l'àmbit universitari. 

Segon:
Autoritzo que la Universitat de Lleida cedeixi les meues dades a la Fundació de la Universitat de Lleida per enviar-me informació sobre 
les seues activitats.

Tercer:
Autoritzo que la Universitat de Lleida utilitzi les meues dades per enviar-me ofertes de la Borsa de Treball de la Universitat de Lleida 

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO



 

Adjunció d’altres documents complementaris a 

aquest formulari 

 

Adjunción de otros documentos complementarios a 

este formulario 

 


	Adjunta: 
	Mostra o oculta: 


