ANUL.LACIÓ DE LA MATRÍCULA DELS ESTUDIS DE DOCTORAT
El/la doctorand/a podrá renunciar a la matrícula dels estudis de Doctorat per motius justificats, amb el
coneixement de el/la tutora i de el/la directora/a de tesi.
Efectes de l’anul.lació de la matrícula
L’anul.lació de la matrícula comporta:
- El cessament dels efectes acadèmics i administratius de la matrícula del curs acadèmic en el qual
s’ha realitzat.
- La pèrdua de la condició de doctorand, amb exclusió dels beneficis als qual dóna dret, com és el dret
i el deure de presentar-se a l’avaluació.
Es podrá sol.licitar la regularització de la matrícula, sempre i quan no hagin passat més de dos cursos. La
manca de matrícula de tutela de tesi durant dos cursos acadèmics consecutius sense haver demanat la baixa
temporal del programa de Doctorat, és causa de baixa definitiva.
Sol.licititud d’anul.lació de la matrícula
És necessari presentar la “Sol.licitud d’anul.lació de matrícula de Doctorat” a la seu electrònica de la UdL,
amb el formulari establert que està disponible al lloc web de l’Escola de Doctorat.
Terminis
S’estableixen dos terminis per sol·licitar l’anul·lació de matrícula :
1r termini: per les matrícules realitzades fins el 30/10/2021, la data límit per sol.licitar l’anul.lació és :
01/12/2021.
2n termini: per les matrícules realitzades fins el 31/01/2022, la data límit per sol.licitar l’anul.lació és :
01/03/2022.
Anul·lació amb devolució de matrícula:
Es realitzarà la devolució de la matrícula anul·lada en els següents supòsits:
- Malaltia greu, o bé, altres motius de salut esdevinguts a l’estudiant. Aquesta situació s’ha de justificar per
mitjà de la Incapacitat laboral transitòria o bé, d’un certificat mèdic oficial
- Resolució desfavorable d’un ajut predoctoral o bé, renúncia a un ajut predoctoral. S’ha de presentar
l’esmentada resolució, o bé, l’escrit de renuncia presentat a l’organisme corresponent, o bé, la resolució
d’aquest ens. Es retirarà l’ajut de la matrícula i es farà l’anul·lació amb la devolució de la matrícula. Es
comunicarà a la Unitat d’ajuts predoctorals.
- Excepcionalment, es podrà anul·lar la matrícula en aquells casos justificats en què es compensi l’anul·lació
amb una nova matrícula de Doctorat la UdL; aquesta compensació no s’aplicarà a les taxes de gestió
de l’expedient acadèmic i de suport a l’aprenentatge pagades en la matrícula anul·lada.
En cap cas es retornarà l'import corresponent a la taxa de suport a l’aprenentatge, les taxes de gestió
d’expedient acadèmic, l’assegurança obligatòria, els serveis contractats i les aportacions voluntàries.
Resolució de la sol·licitud
El/la gerent de la Universitat de Lleida resoldrà les peticions d’anul·lació de matrícula quan concorrin motius
de devolució de l’import satisfet. El/la directora de l’Escola de Doctorat resoldrà les sol·licituds d’anul·lació de
matrícula sense dret a devolució econòmica.
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