
 
 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! 

 

Ompli aquest 

formulari amb 
Acrobat 

Reader 

 

No utilitzeu el 

visor PDF del 

vostre navegador 

 

¡NOTA! 

 

Rellene este 

formulario con 
Acrobat 

Reader 

 

No utilice el visor 

PDF de su 

navegador 
 

 



NOM DEL PROGRAMA: 

DADES PERSONALS 

COGNOMS: 

NOM: 

DNI/PASSAPORT: 

SOLꞏLICITUD DE CANVI DE 
DEDICACIÓ A TEMPS PARCIAL O 

COMPLET 
(Programes de Doctorat regulats pel RD 99/2011) 

ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC: 

TELÈFON: 

EXPOSO: 

/Que em vaig matricular a temps parcial - Que em vaig matricular a temps complet el curs
el curs

- Que no sóc beneficiari/a d'un ajut o beca que estableixi que la durada dels estudis ha de ser a
temps complet.

- Que disposo de l'autorització dels directors/es i tutor/a de la meva tesi.

SOLꞏLICITO A LA COMISSIÓ ACADÈMICA: 

Com a doctorand/a matriculat a temps complet, 
canviar la meva dedicació a temps parcial. 

Com a doctorand/a matriculat a temps parcial, 
canviar la meva dedicació a temps complet. 

Signatura del/la doctorand/a 

Lleida, de de 20 

JUSTIFICACIÓ:



RESOLUCIÓ DE LA COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT 

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, un cop valorada la solꞏlicitud presentada, acorda: 

- Acceptar la solꞏlicitud del canvi de dedicació

- No acceptar la solꞏlicitud del canvi de dedicació

Signatura del/la coordinador/a 

Lleida, de de 20 

L'Escola de Doctorat ha informat la dedicació, acceptada per la Comissió Acadèmica, a les bases de dades de la 
UdL i notifica la resolució al/a la doctorand/a. 

La data límit de dipòsit de la tesi doctoral, el/la doctorand/a la pot consultar al RAPI. 



 

Adjunció d’altres documents complementaris a 

aquest formulari 

 

Adjunción de otros documentos complementarios a 

este formulario 

 


	Adjunta: 
	Mostra o oculta: 


