 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 d’inscripció als Programes de Doctorat.
Estudiants de nou accés amb titulacions espanyoles
Inscripció [R/N: J106]
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR
A1. Accés amb estudis espanyols de grau o equivalent i estudis espanyols de Màster universitari
oficial:
- Còpia del DNI, NIE, passaport o document comunitari UE
- Títol de Grau o equivalent, i la certificat acadèmic dels estudis superats per a l’obtenció d’aquest títol
- Títol del Màster universitari oficial i certificat acadèmic dels estudis superats per a l’obtenció d’aquest
títol
- Currículum Vitae
- Document d’acceptació del tutor/a de tesi
A2. Accés amb títol universitari oficial espanyol que hagi obtingut la correspondència al nivell
3 de MECES (Llicenciat/ada, Enginyer/a, Arquitecte/a):
- Còpia del DNI, NIE, passaport o document comunitari UE
- Títol de Llicenciat/ada, Enginyer/a o Arquitecte/a i certificat acadèmic oficial amb qualificacions i crèdits
- Currículum Vitae
- Document d’acceptació del tutor/a de tesi
A3. Accés amb títol espanyol de Graduat/ada en Farmàcia, Medicina, Veterinària,
Odontologia o Arquitectura
- Còpia del DNI, NIE, passaport o document comunitari UE
- Títol de Graduat/da, i certificat acadèmic dels estudis superats per a l’obtenció d’aquest títol
- Currículum Vitae
- Document d’acceptació del tutor/a de tesi
A4. Accés amb suficiència investigadora
- DNI, passaport o document comunitari UE
- Certificació acadèmica del programa de doctorat superat que inclogui la data d’obtenció de la suficiència
investigadora
- Títol previ amb el qual va accedir als estudis de doctorat, i certificat acadèmic oficial amb qualificacions
i crèdits d’aquest títol
- Currículum Vitae
- Document d’acceptació del tutor/a de tesi
A5. Accés amb títol espanyol de Doctor/a
- Còpia del DNI, NIE, passaport o document comunitari UE
- Títol de Doctor
- Títol previ amb el qual va accedir als estudis de doctorat, i certificat acadèmic oficial amb qualificacions
i crèdits d’aquest títol
- Currículum Vitae
- Document d’acceptació del tutor/a de tesi
A6. Accés amb estudis oficials d’especialitats en Ciències de la Salut
- DNI, passaport o document comunitari UE
- Títol de Llicenciat/ada o Diplomat/ada previ, i certificat acadèmic oficial amb qualificacions i crèdits
d’aquest títol
- Títol d’Especialista en Ciències de la Salut o bé, documentació acreditativa de l’avaluació positiva
d’almenys dos anys de formació
- Currículum Vitae
- Document d’acceptació del tutor/a de tesi
- Tota la documentació que es presenta per a l'accés i admissió pot ser còpia escanejada dels documents originals, però caldrà
aportar les còpies compulsades o els originals per compulsar, en el moment de fer la matrícula de doctorat.
- En el cas d’estudis superats a la UdL, només cal presentar l’expedient acadèmic que acrediti les dades corresponents.

DADES PERSONALS

Sol·licitud d’inscripció als Programes de Doctorat.
Estudiants de nou accés amb titulacions espanyoles
Inscripció [R/N: J106]

Cognoms i Nom:
Núm. de DNI / Passaport / Document identificador UE:
Lloc de naixement:

Data de naixement:

Nacionalitat:
Adreça postal a
efectes de notificació:
Localitat:
Província:

Codi postal:
País:

Telèfon:
Adreça de correu
electrònic:

SOL∙LICITO l’accés als estudis de Doctorat i l’admissió al Programa de Doctorat:
Denominació del Programa de
Doctorat:
Denominació de la línia de recerca en
la qual estic interessat/ada:
Tutor/a de la tesi doctoral:
Cognom i Noms:
Correu electrònic:
Proposta de director/a de la tesi doctoral, màxim dos directors/es (Si el director/a és de la UdL també ha
de ser el tutor/a. Si és extern a la UdL indicar la universitat/institució de procedència i número
d’identificació):
1. Cognom i Noms:
Correu electrònic:
Dades requerides en el cas de directors/es externs/es:
Universitat/Centre
d’Investigació/Empresa i
País:
2. Cognom i Noms:
Correu electrònic:
Dades requerides en el cas de directors/es externs/es:
Universitat/Centre
d’Investigació/Empresa i
País:

Dedicació dels estudis de Doctorat
Temps Complet

Temps Parcial

DADES ACADÈMIQUES ACREDITATIVES DELS REQUISITS D’ACCÉS
Titulació amb la qual es sol·licita l’accés al Doctorat:

Universitat:

País:
Curs d’inici d’estudis:
d’estudis:

Curs de finalització

Altres estudis:
Titulació:

Universitat:

País:

Estic assabentat/ada que si la sol∙licitud no compleix els requisits i/o s’observa que hi manca algun dels documents exigits, es requerirà a la
persona interessada que, en el termini màxim de 10 dies, esmeni la sol∙licitud o aporti els documents preceptius, tot indicant‐li que, si no ho fa,
la seva petició es tindrà per desistida, amb la resolució prèvia dictada a l’efecte. Dono el meu consentiment en relació amb la recepció per
mitjans electrònics de les comunicacions corresponents als tràmits d’accés i admissió als programes de doctorat (en el cas de no marcar cap
opció, s’entendrà que SÍ que es dóna consentiment): SÍ
NO

(Nom i Cognoms)
Signatura digital de l’interessat/da

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
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 les dades personals facilitades (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).
- Les dades s'utilitzaran per a les finalitats inherents a la sol·licitud de matrícula, de gestionar l'expedient acadèmic de la persona
interessada i de garantir l'adequada prestació de la docència i de la resta de serveis universitaris. En concret, les finalitats del
tractament seran les següents:
a) Expedició del carnet de la Universitat de Lleida.
b) Admissió al programa de doctorat.
c) Matrícula de doctorat.
d) Creació d'un compte de correu electrònic udl.cat i alta al campus virtual i al RAPI.
e) Sol·licituds de certificats acadèmics, de permanència, d’anul·lacions i de modificacions de matrícula.

f) Equivalència de títol estranger, si s’escau.
g) Sol·licituds de trasllat d'expedient.
h) Sol·licitud del títol i del suplement europeu al títol.
i) Gestió del pagament de les taxes i els preus públics de la matrícula.
j) Dipòsit i defensa de la tesi doctoral.
k) Formalització de la carta doctoral.
l) Enquestes d'inserció laboral de titulats universitaris fetes per la Universitat o altres administracions públiques amb competències
en matèria de qualitat del sistema universitari.
Les dades incloses en els documents administratius que formen part de l'expedient acadèmic es conservaran sempre. La resta de
dades es destruiran un cop fineixi la vinculació de la persona interessada amb la UdL.
- Les dades facilitades són obligatòries per complir amb la funció de la Universitat de preparar per a l'exercici d'activitats
professionals i per a la creació artística i, en general, per dur a terme el servei públic de l'educació superior, com exigeix la Llei
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.
- La UdL no cedirà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei.
- Podeu accedir a les vostres dades; 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 matrícula sol·licitada, 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.

CONSENTIMENT INFORMAT SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Primer:
Autoritzo que la Universitat de Lleida utilitzi les meues dades per nviar-me informació sobre publicacions i activitats en
l'àmbit universitari
□Sí
□No
Segon:
Autoritzo que la Universitat de Lleida cedeixi les meues dades a la Fundació de la Universitat de Lleida per enviar-me informació
sobre les seues activitats
□Sí
□No
Tercer:
Autoritzo que la Universitat de Lleida utilitzi les meues dades per enviar-me ofertes de la Borsa de Treball de la
Universitat
□Sí
□No

A EMPLENAR I VALIDAR PER LA SECRETARIA DE L’ESCOLA DE DOCTORAT
Via d’accés:

A1

A3

A5

A2

A4

A6

Número de crèdits superats (en funció de la via d’accés):

Documentació aportada per l’interessat/da:
- Còpia del DNI, NIE, passaport o document comunitari UE
- Títols acadèmics
- Certificats acadèmics oficials
- Currículum Vitae
- Document d’acceptació del tutor/a de tesi
Observacions:

Faig constar que s’ha comprovat la sol·licitud i la documentació acadèmica acompleix els requisits.
Lleida, a la data de la signatura digital.

RESOLUCIÓ D’ADMISSIÓ
D’acord amb la documentació presentada, el candidat acompleix els requisits i criteris addicionals per a la
selecció i admissió al programa, i per tant s’acorda resoldre favorablement l’admissió al programa, per al
curs
. 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.
(a emplenar per la Comissió Acadèmica del Programa, només en el cas d’admissions favorables)
A l’estudiant se li ha assignat:
Línia de recerca:

Tutor/a (nom i cognoms):

Director/a/s/es (com a màxim, dos codirectors):
1
Nom i cognoms:

Departament/ Institució (externs a la UdL)

Document identificador:

2
Nom i cognoms:

Departament/ Institució (externs a la UdL)

Document identificador:

Tipus de dedicació d’elaboració de la tesi autoritzada: a temps COMPLET

a temps PARCIAL

(a emplenar per la Comissió Acadèmica del Programa, només en el cas d’admissions desfavorables)
Motius justificatius de la denegació de l’admissió

Per tal de poder formalitzar la matrícula, serà necessari aportar la carta doctoral signada pel doctorand/a, el tutor/a, el
director/a i la directora de l’Escola de Doctorat.

Lleida, a la data de la signatura digital
(Nom i cognoms)
El president o presidenta de la Comissió Acadèmica
Programa 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

