
 
 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 
 

 



Sol·licitud de baixa temporal dels estudis de doctorat

Nom: Cognoms: 
DNI/NIE/Passaport: 
Correu electrònic: 
Mòbil: 

*D’acord amb el que disposa l’art. 13 de la Normativa Acadèmica de Doctorat de la Universitat de Lleida. 

EXPOSO: 

Que el període de la baixa temporal sol·licitada és :
(indicar les dates exactes de la baixa i el curs acadèmic corresponent)

Que adjunto els informes corresponents. 

SOL·LICITO: 1. Que em sigui admesa la sol·licitud de baixa temporal per al període indicat i 

s’ampliï la meva permanència per la durada corresponent a la baixa. 

A la data del registre electrònic 

*Art. 13.4 de la Normativa 67/2014. L’investigador o investigadora en formació pot sol·licitar la baixa temporal en el programa quan
s’esdevinguin situacions d’incapacitat laboral, risc durant l’embaràs, maternitat, paternitat, adopció o acolliment, i risc durant la lactància.
En aquests casos, l’investigador o investigadora en formació pot sol·licitar la suspensió del còmput del període per a la realització de la tesi 
doctoral, i ha d’aportar la certificació i/o acreditació de les altes i les baixes corresponents. Aquesta sol·licitud ha d’anar adreçada a la 
comissió acadèmica responsable del programa i s’ha de justificar davant d’aquesta, que s’ha de pronunciar sobre la procedència d’accedir al 
que sol·licita l’investigador o investigadora en formació. La prolongació del període per a la realització del doctorat s’ha de fer al final de la 
darrera matrícula de tutela de tesi.

Vistiplau del director/a de tesi
(Signatura digital)

http://www.doctorat.udl.cat/export/sites/Doctorat/ca/.galleries/Documents-Escola-de-Doctorat/NormativaAcademicaDoctoratCG140410_CA.pdf
http://www.doctorat.udl.cat/export/sites/Doctorat/ca/.galleries/Documents-Escola-de-Doctorat/NormativaAcademicaDoctoratCG140410_CA.pdf


Resolució del President/a de la Comissió Acadèmica del Programa en 

Vista la sol·licitud de baixa de 

Resolc: 

Acceptar la sol·licitud i ampliar la permanència del doctorand/a pel mateix temps que ha 
durat la baixa 

No acceptar la sol·licitud 

Motius de la denegació 

El/La President/a de la Comissió Acadèmica 



 

Adjunció d’altres documents complementaris a 

aquest formulari 

 

Adjunción de otros documentos complementarios a 

este formulario 

 


	Adjunta: 
	Mostra o oculta: 


