 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!

¡NOTA!

Ompli aquest
formulari amb
Acrobat
Reader

Rellene este
formulario con
Acrobat
Reader

No utilitzeu el
visor PDF del
vostre navegador

No utilice el visor
PDF de su
navegador

SOL∙LICITUD DE PREMI EXTRAORDINARI DE DOCTORAT
CONVOCATÒRIA 2022

DADES PERSONALS
Nom:

Primer cognom:

DNI/NIE:

Adreça a efectes de notificació:

C. Postal

Població:

Segon cognom:

País:

Telèfon/ mòbil:

Adreça electrònica a efectes de notificació:

EXPOSO
•
•
•
•

Que he cursat el Programa de Doctorat denominat
__________________________________________________________________________________.
Que en data ________________ vaig defensar la tesi doctoral al Programa de Doctorat en
______________________________________________________________________________
Que la tesi va obtenir la menció Cum Laude.
Que la meva tesi va obtenir la Menció (Internacional / Industrial / cap)
_________________________.

SOL∙LICITO
Que sigui acceptada la sol∙licitud per poder optar al Premi Extraordinari de Doctorat del curs
______________________. Adjunto la documentació necessària, la qual detallo a continuació, a fi que la Comissió
Acadèmica del Programa de Doctorat pugui valorar la meva candidatura.
Relació de documentació presentada (és obligatori detallar tots els documents que es presenten)
•
•
•
•

Tesi doctoral
Curriculum vitae: és obligatori presentar el model CVN: https://cvn.fecyt.es/editor/#HOME
Articles
Enllaç a través del qual es comparteix la documentació (We Transfer, Dropbox, etc):

____________________________, ____ de/d’ ___________ de ____________
(Signatura de la persona interessada)
DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR:
La sol∙licitud, degudament omplerta i signada per la persona interessada, ha d’anar acompanyada de la documentació que e s
requerix als candidats que optin a Premi Extraordinari. Aquesta documentació pot consultar‐se a la web
Cal que els candidats revisin si existeixen requisits específics al web del Programa de Doctorat.

PRESIDENT O PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT
Les dades facilitades per les persones sol·licitants passen a formar part d’un fitxer propietat de la UdL amb l’objectiu de gestionar i resoldre la
concessió del Premi, d’acord amb el que estableix aquesta convocatòria. Les persones sol·icitants poden exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació o oposició al tractament de les seves dades adreçant‐se a la Universitat de Lleida.

Adjunció d’altres documents complementaris a
aquest formulari
Adjunción de otros documentos complementarios a
este formulario
Adjunta (8 MB en total)...
Mostra i gestiona adjunts / Muestra y gestiona adjuntos

