 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 per realitzar la defensa de tesi per mitjans telemàtics

Programa de Doctorat

.

Doctorand/a
DNI-Passaport-NIE del doctorand:

Email:

Director/s de la tesi:
Títol de la tesi:

Sol·licito:
Defensar la tesi per mitjans telemàtics en la modalitat: Escull modalitat , d’acord amb el
Protocol per a la defensa de tesis per mitjans telemàtics, pels següents motius:

Declaro que disposo de tots els mitjans tècnics necessaris per a dur a terme la tesi en la
modalitat sol·licitada.

Vistiplau dels directors de tesi (signatura digital)

Informació sobre protecció de dades
La captació de la vostra imatge i de la vostra veu és imprescindible per gestionar la defensa de la tesi doctoral per mitjans electrònics,
d’acord amb la vostra sol·licitud. De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us
informem que:
- La Universitat de Lleida (UdL) és la responsable del tractament de la imatge i veu del doctorand (dades de contacte del representant:
Secretaria General. Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, sg@udl.cat; dades de contacte del delegat de protecció de dades:
dpd@udl.cat).
- Aquestes dades s'utilitzaran, únicament i exclusiva, per a les finalitats inherents a la defensa de la tesi doctoral per mitjans electrònics,
a través de l’eina de videoconferència prevista en el Campus Virtual de la UdL.
- La imatge i la veu només romandran enregistrades el temps estrictament imprescindible per a la qualificació de la tesi i el vot secret
del cum laude, si s’escau, i seran destruïdes un cop l’Escola de Doctorat de la UdL verifiqui la finalització correcta de tot el procés de
defensa de la tesis doctoral per mitjans electrònics.
- La UdL està legitimada per tractar les vostres imatge i veu perquè té la potestat de definir com s’ha d’elaborar, presentar i aprovar
el treball original d’investigació que atorga el dret al títol de Doctor, com preveu l’article 38 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d'universitats.
- La UdL no cedirà aquestes dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei.
- Podeu accedir a les vostres imatge i veu; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-vos al tractament, i sol·licitar
la limitació del tractament, sempre que sigui compatible amb les finalitats de la defensa de la tesi per mitjans electrònics, mitjançant
un escrit tramès a l'adreça dpd@udl.cat. També podeu presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades,
mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.

He llegit i he entès la informació sobre protecció de dades personals

Vista la sol·licitud presentada per
en aplicació del que estableix el Protocol per a la defensa de tesis per
mitjans telemàtics, aprovat pel Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat, el
15 de maig de 2020, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en
en reunió de data
ACORDA :
Autoritzar la sol·licitud per a la defensa de tesi en la modalitat

Escull modalitat

No autoritzar la sol·licitud del doctorand
Motius de la denegació

Signatura

President/a de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en
.

La Directora de l’Escola de Doctorat de la Universitat de Lleida, en referència a la
sol·licitud de
resol:
Autoritzar la defensa de tesi en la modalitat Escull modalitat sempre i quan en el moment
de la defensa de tesi es compleixin els requisits de la Normativa acadèmica de Doctorat
i del Protocol per a la defensa de tesis per mitjans telemàtics, aprovat el 15 de maig de
2020.

No autoritzar la petició del doctorand
Motius de la denegació

Signatura

M. Àngels Balsells Bailón
Directora de l’Escola de Doctorat

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

