
 
 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 
 

 



Lliurament de la tesi doctoral 
Sol·licitud del Director/a de la tesi 

DIRECTOR/A DE LA TESI (o Tutor/a si la direcció és externa a la UdL) 

Menció doctorat industrial

SOL·LICITO a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat en

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

Lleida, en la data del registre electrònic 

Nom i cognoms:   

Email institucional:

Nom i cognoms codirector/a: 

Email insitucional:

EXPOSO
Que d’acord amb allò que estableix la Normativa acadèmica de doctorat, us faig entrega de la 
documentació en qualitat de director de l a  tesi:

del/de la Investigador/a en formació (nom i cognoms): 

Menció doctorat internacional  

Informe d'idoneïtat del/s la/les director/a o directors/es de la tesi i aval del tutor/a:
Signat digitalment per tots els directors/es de la tesi i pel tutor/a (si és diferent al director/a), en cas contrari, s'haurà de fer arribar  
l'original a la secretaria de l'Escola de Doctorat.

Proposta de dos avaluadors/es externs/es. Requisits i model de document.

Proposta del tribunal. Requisits i model de document.

Tesi per compendi d’articles. Adjunto l'informe de la situació dels articles inclosos a la tesi. 

Tesi amb acords de confidencialitat associats. Adjunto un escrit que justifiqui la necessitat de tractar la tesi 
amb confidencialitat.

Tesi en règim de Cotutela.  Adjunto un escrit fent constar les dates de les estades realitzades a la UdL pel 
doctorand/a i la data en la qual la tesi ha estat lliurada i/o aprovada per l'altra universitat del conveni. 

ADJUNTO: 

Indico que la tesi opta a alguna/es de les següents mencions:

https://www.doctorat.udl.cat/export/sites/Doctorat/ca/.galleries/07_06_Normativa/NormativaAcademicaDoctoratUdL2022_CAT.pdf
https://www.doctorat.udl.cat/ca/mencions/mencio-internacional/
https://www.doctorat.udl.cat/ca/mencions/doctorat-industrial-00001/
https://www.doctorat.udl.cat/ca/mencions/cotutela/
https://www.doctorat.udl.cat/export/sites/Doctorat/ca/.galleries/05_TesisDoctoral/05_Tesis_LliuramentDipositDefensa2022/InformeIdoneitatDirectorTutorCAT_ESP_ENG.pdf
https://www.doctorat.udl.cat/export/sites/Doctorat/ca/.galleries/05_TesisDoctoral/05_Tesis_LliuramentDipositDefensa2022/PropostaAvaluadorsExterns_CAT_ESP_ENG.pdf
https://www.doctorat.udl.cat/ca/tesi/diposit-defensa/avaluacio-tesis/
https://www.doctorat.udl.cat/ca/tesi/diposit-defensa/lectura-de-la-tesis/
https://www.doctorat.udl.cat/export/sites/Doctorat/ca/.galleries/05_TesisDoctoral/05_Tesis_LliuramentDipositDefensa2022/PropostaMembresTribunal_CAT_CAS_ANG.pdf
https://www.doctorat.udl.cat/ca/tesi/tesis-per-articles/
https://www.doctorat.udl.cat/ca/tesi/acords-de-confidencialitat/


 

Adjunció d’altres documents complementaris a 

aquest formulari 

 

Adjunción de otros documentos complementarios a 

este formulario 

 


	Adjunta: 
	Mostra o oculta: 


