
 

     
RESOLUCIÓ D’ADMISSIÓ 

per la qual es fa pública la relació d’admesos i exclosos al   Programa de Doctorat en  Gestió Forestal i del Medi Natural          
2n Període del curs 2022/23 

       
Admès/a Tutoria Direcció de tesi 1 

Nom i Cognoms / Centre 
Direcció de tesi 2 

Nom i Cognoms / Centre 
 

Condicional1 
Complements de 

formació2 

SI/NO/TIPUS 

Brenko, Anton J. Antonio Bonet Lledós José Antonio Bonet Lledós / UdL Daniel Oliach / CTFC Documentació  
Blanco Rodríguez, Miguel Ángel Lluís Coll Mir Lluís Coll Mir / UdL Aitor Ameztegui González / UdL No  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
Exclòs/Exclosa Tutoria Motiu3 
   
   
   
   
   

 
4Nombre de places de nou ingrés curs 2022/23 del programa de doctorat : 10 

 
President/a de la Comissió Acadèmica del Programa 
(signatura) 
 
 
 
Contra l’acord de la Comissió Acadèmica, les persones interessades hi poden interposar un recurs d’alçada davant del director o directora de 
l’Escola de Doctorat, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació. 
 
 



 

 
 
L’admissió acadèmica implica la reserva de plaça en el mateix curs que es formalitza la sol·licitud d’admissió o preinscripció. No es reservarà la plaça 
per a cursos posteriors. Si no es formalitza la matrícula en aquest curs acadèmic, la persona admesa perdrà la seva condició d’admès i la plaça en el 
Programa de Doctorat. 
 
Un 5% del total de les places d’accés de cada Programa de Doctorat es reserven per a estudiants que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o 
superior al 33%. En el supòsit que aquestes places no es cobreixin, passaran a oferir-se a la resta de estudiants. 

¹Admesos condicionals: Sempre que l’oferta de places sigui superior a la demanda, la Comissió Acadèmica del Programa podrà admetre amb caràcter 
condicional l’estudiant que no hagi presentat tota la documentació requerida i que l’Escola de Doctorat no hagi pogut verificar. També podrà admetre 
condicionalment l’estudiant que, no reunint els requisits d’accés, es prevegi que els tingui en el termini de formalitzar la matrícula 

La formalització de l’admissió, d’acord amb la normativa acadèmica de doctorat de la UdL, serà efectiva en el moment que siguin presentats tots els 
documents corresponents, s’efectuï la matrícula i s’abonin les taxes establertes.  

2Complements de formació: Quan la comissió resolgui que la persona admesa ha de realitzar complements de formació, caldrà que emeti un annex en 
el qual especifiqui aquest requeriment per a informació de l’interessat. L’admissió podrà incloure l’exigència de complements de formació específics, 
establerts a la memòria de verificació dels programes de Doctorat, en funció de la formació prèvia de l’estudiant. 

3Exclosos: Els motius d’exclusió seran el següents:  
a) No complir el perfil acadèmic o requeriments addicionals establerts en el Programa de Doctorat 
b) Manca de tutor o tutora que compleixi els requisits establerts 
c) Impossibilitat d’assignació de supervisors o supervisores de tesi 
c) Altres. La Comissió Acadèmica ha d'indicar el motiu explícit 

 

Informació de matrícula https://www.doctorat.udl.cat/ca/doctorands/matricula/ 
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