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NOTA! 
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No utilice el visor 

PDF de su 

navegador 
 

 



 [R/N: J129] 

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

Lliurament memòria tesi doctoral 
Director/a tesi 

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

Nom i cognoms:  

DNI /Passaport : 

Email :

EXPOSO 

Que d’acord amb allò que estableix la Normativa acadèmica de doctorat de la Universitat de Lleida, us 
faig entrega de la documentació que estableix l’article 20.10, en qualitat de director de tesi del/de la 
Investigador/a en formació (nom i cognoms): 

Documentació adjunta: 

• Informe emès per el/els la/les director/a o directors/es de la tesi sobre la idoneïtat de la tesi.
          Signat digitalment, en cas contrari, s'haurà de fer arribar l'original a la secretaria de l'Escola de Doctorat.

• Informe emès pel tutor o tutora sobre la idoneïtat de la tesi.
    Signat digitalment, en cas contrari, s'haurà de fer arribar l'original a la secretaria de l'Escola de Doctorat.

• Proposta de cinc persones per formar part del tribunal
De les cinc de les quals s’han de nomenar tres titulars i dos suplents, signada pel director o directora de
la tesi.
S'han d'adjuntar la fitxa d'idoneïtat de tots els membres del tribunal (titulars i suplents)

• Dos informes emesos pels avaluadors externs a la UdL. Cal adjuntar la fitxa d'idoneïtat dels avaluadors. 
Els informes han d'estar signats digitalment, en cas contrari, s'hauran de fer arribar els originals a la secretaria de 
l'Escola de Doctorat.

• Menció doctorat internacional, si s’opta a questa menció (vegeu l’article 29)

• Tesi en règim de Cotutela internacional amb universitat estrangera (Disp. final tercera 5 del 
RD 195/2016, de 13 de maig)

• Menció "doctorat industrial"  (Disp. final tercera 6. del RD 195/2016, de 13 de maig)

• Tesi feta en format d’articles (vegeu l’article 28) És necessari adjuntar 
escrit del director o directora de la tesi (es pot afegir al mateix informe d'idoneïtat de la tesi) on es posi de 
manifest la situació de cada un dels articles (publicat o acceptat) i l’índex d’impacte de cada un dels 
articles que formen part de la tesi.

• Tesi amb acords de confidencialitat associats (vegeu l’article 26).
Si hi ha convenis de confidencialitat o quan sobre el contingut de la tesi sigui possible que es generin patents, l’autor
o autora haurà de presentar un escrit explicant aquesta situació en el moment d’entrega de l’exemplar de la tesi 
a la comissió acadèmica del programa de doctorat; còpia del conveni signat amb l’empresa o institució on 
específicament s’indiqui que cal tractar els continguts de la tesi doctoral amb confidencialitat. 

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

Lleida, en la data del registre electrònic 

Signatura Director/a de la tesi (o Tutor/a si la direcció és externa a la UdL) 

COORDINADOR/A  DEL PROGRAMA DE DOCTORAT  

http://www.doctorat.udl.cat/export/sites/Doctorat/ca/.galleries/Documents-generics/13_Idoneitat_tribunal_tri.doc
http://www.doctorat.udl.cat/export/sites/Doctorat/ca/.galleries/Documents-generics/13_Idoneitat_tribunal_tri.doc
http://www.doctorat.udl.cat/export/sites/Doctorat/ca/.galleries/Documents-generics/12.5_Proposta_tribunal_TRI.pdf


 

Adjunció d’altres documents complementaris a 

aquest formulari 

 

Adjunción de otros documentos complementarios a 

este formulario 

 


	Adjunta: 
	Mostra o oculta: 


