
 
 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 
 

 



Universitat de Lleida. Escola de Doctorat, Plaça Víctor Siurana, 1. CP 25003 Lleida 

Lliurament memòria tesi doctoral 
Investigador/a en formació 

Investigador/a en formació 

Nom i cognoms: 

DNI /NIE/ Passaport : 

Telèfon:  

Email:

EXPOSO 
Que d’acord amb allò que estableix la Normativa acadèmica de doctorat de la Universitat de Lleida, us faig entrega, amb el 
vistiplau del meu director/a, de la tesi doctoral titulada:  

ADJUNTO:

Exemplar de la tesi doctoral, en format PDF 
(IMPORTANT: Si no podeu adjuntar la tesi degut al seu pes, podeu enviar-la través d'un enllaç de We transfer, UdL Disc, Dropbox, etc. a 
escoladoctorat@udl.cat) 

Declaració responsable sobre l'acompliment dels codis ètics i bones pràctiques en la realització de la tesi doctoral.

Document d'activitats (*per obtenir-lo cal descarregar-se el pdf amb totes les activitats introduïdes al RAPI) 

Tesi en format d’articles. Adjunto les declaracions dels coautors.

Opto a la Menció doctorat internacional. Adjunto el certificat de l'estada.  

Opto a la Menció doctorat industrial.  

Tesi amb acords de confidencialitat associats. Adjunto un escrit que justifica la necessitat de tractar la tesi amb confidencialitat i 
còpia del conveni signat amb l’empresa o institució on específicament s’indiqui que cal tractar els continguts de la tesi doctoral amb 
confidencialitat.
Tesi en règim de Cotutela. Adjunto un certificat en el qual s'indica la data de lliurament i/o aprovació de la tesi per part de l'altra 
universitat. 

SOL·LICITO 

Que s’autoritzi l'entrada en dipòsit i la defensa de la tesi. 

Que, en el cas de concursar per al Premi Extraordinari, la tesi s'adscrigui al següent àmbit:

Que s’autoritzi la defensa de la tesi en la modalitat telemàtica         d'acord amb els següents motius: 
(Únicament es pot sol·licitar la defensa telemàtica si es reuneix algun dels requisits establerts al Protocol per a la defensa 
de tesis per mitjans telemàtics)

COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT

Declaro que he estat informat/ada que per a la sol·licitud del títol és necessari lliurar la documentació requerida per a la publicació 
de la tesi en els repositoris electrònics TDX i TESEO. Podeu consultar la informació en aquest enllaç

https://www.doctorat.udl.cat/export/sites/Doctorat/ca/.galleries/05_TesisDoctoral/ProtocolGenericDefensaTesisMitjansElectronics_15_05_20CAT.pdf
https://www.doctorat.udl.cat/ca/mencions/mencio-internacional/
https://www.doctorat.udl.cat/ca/mencions/cotutela/
https://www.doctorat.udl.cat/ca/mencions/doctorat-industrial-00001/
https://www.doctorat.udl.cat/ca/tesi/acords-de-confidencialitat/
https://www.doctorat.udl.cat/ca/tesi/diposit-defensa/lliurament-tesis/
https://www.doctorat.udl.cat/export/sites/Doctorat/ca/.galleries/05_TesisDoctoral/05_Tesis_LliuramentDipositDefensa2022/DeclaracioDoctorandORIGINALITATDipositTesi_CAT.pdf


 

Adjunció d’altres documents complementaris a 

aquest formulari 

 

Adjunción de otros documentos complementarios a 

este formulario 

 


	Adjunta: 
	Mostra o oculta: 


