
 

     
RESOLUCIÓ D’ADMISSIÓ 

per la qual es fa pública la relació d’admesos i exclosos al   Programa de Doctorat en  Enginyeria i Tecnologies de la Informació           
1r Període del curs 2022/23 

       
Admès/a Tutoria Direcció de tesi 1 

Nom i Cognoms / Centre 
Direcció de tesi 2 

Nom i Cognoms / Centre 
Admissió 

Condicional1 
Complements de 

formació2 

SI/NO/TIPUS 

Akinwehinmi, Oluwakemi Francesc Solsona Tehas Pedro Antonio Arnau Del Amo/CIMNE UPC Alberto Tena del Pozo/ CIMNE UPC Documentació  
Aparicio Rodríguez, Alexandra Toni Granollers Saltiveri Yenny Alexandra Mendez Alegria/  

Univ. Mayor de Chile 
Afra Pascual Almenara – Toni Granollers/ 
UdL 

Documentació  

Escriba Sales, Eudald Josep Maria Miret Biosca Josep Maria Miret Biosca/ UdL  --  
Keivani, Fatemeh L. Miquel Pla Aragonés Lluis Miquel Pla Aragonés/ UdL  --  
Rodriguez Parra, Alexander Josep Maria Miret Biosca Josep Maria Miret Biosca/ UdL  --  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
Exclòs/Exclosa Tutoria Motiu3 
   
   
   
   
   

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

 
 
Secretari 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. 



 

 
 

¹Admesos condicionals: L'admissió serà definitiva quan l'Escola de Doctorat pugui verificar que la documentació aportada pel candidat compleix els 
requisits formals, d'acord amb la normativa vigent. En les admissions condicionals se'ls donarà un termini de 10 dies hàbils per esmenar o completar la 
documentació 

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. 

3Exclosos: Els motius d’exclusió seran el següents  

a) Per no complir el perfil acadèmic o requeriments addicionals establerts en el programa de doctorat 
b) Per manca de tutor que compleixi els requisits establerts 
c) Altres. S'ha d'indicar el motiu explícit. 

Quan la relació d'admesos d’un curs superi el nombre de places de nou ingrés del programa, aquells que no puguin matricular-se en el curs actual, 
podran fer-ho en el següent any acadèmic. Passat aquest temps, l’admissió no tindrà validesa. 

Excepcionalment, i sempre que l’oferta de places sigui superior a la demanda, la Comissió Acadèmica del programa podrà acceptar amb caràcter 
condicional l’estudiant que no estigui en possessió de tota la documentació requerida, o que aquesta sigui incompleta, o l’estudiant que, no reunint els 
requisits d’accés, es prevegi que els tingui en el termini de formalitzar la matrícula. 
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