
 
 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 per presentar documentació per la Matrícula 
Solicitud para presentar documentacion  para la Matrícula

Apply to present documentation for Enrolment

Cognoms i nom/ Apellidos y nombre / Surname Name 

_________________________________________________________________________________ 

NIF/NIE/Passaport  - NIF/NIE/Pasaporte – NIF/NIE/Passport 

_________________________________________________________________________________ 

Telèfon mòbil / Teléfono móvil / Mobile phone ___________________________________________ 

Email ____________________________________________________________________________ 

Programa de doctorat/ Programa de doctorado/ Doctoral programme :  

_________________________________________________________________________________ 

-Exposo que presento els documents següents:
-Expongo que presento los documentos siguientes:
-I hereby submit the following documents:

-Sol.licito que la documentació sigui acceptada per la matrícula
-Solicito que la documentación sea aceptada  para la matrícula 
-I request that the documentation be accepted for enrolment

Seleccionar  el curs de matrícula/ Seleccionar el curso de matrícula / Select enrolment' academic year

1r Curs / 1r Curso / 1st Academic year
Següents cursos / Siguientes cursos / Following academic years

El/la doctorand /a El/la doctorando/a PhD student 

ESCOLA DE DOCTORAT / ESCUELA DE DOCTORADO / DOCTORATE SCHOOL 

Seu Electrònica/Sede electrónica/Electronic headquarters

Advertiment: Presentar aquesta sol.licitud no implica la realització de la matrícula/Advertencia: Presentar esta solicitud no implica 
solicitar la matrícula/ Warning: Submitting this application does not imply applying for registration

Escola de Doctorat
Nota adhesiva
Segueix les instruccions per presentar aquesta sol.licitud a la e-seu :1. Completa els camps d' aquest model específic de sollicitud amb Acrobat Reader. Ves a l'últim full del formular, i clicant el botó "Adjunta (8 MB en total)..." afegeix  els fitxers pdf desitjats. Desa els canvis de la sol.liciud2 Accedeix a la Seu electrònica: https://seuelectronica.udl.cat/index.php3 Segueix aquestes opcions:"Instàncies i Registre""Accediu a alguna de les següents vies de presentació dels vostre model específic i adjunteu-lo quan se us demani. ➤Estudiants UdL: grau, màster i doctorat➤Foreign students form submission➤Estudiants no de la UdL "4. Segueix les indicacions de la pròpia e-seu per pujar amb èxit la sol.licitud.



 

Adjunció d’altres documents complementaris a 

aquest formulari 

 

Adjunción de otros documentos complementarios a 

este formulario 

 


	Adjunta: 
	Mostra o oculta: 


