 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
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SOL·LICITUD DE LA DECLARACIÓ D’EQUIVALÈNCIA DE TÍTOL ESTRANGER D’EDUCACIÓ
SUPERIOR AL NIVELL ACADÈMIC DE DOCTOR

Dades de la persona sol·licitant

Nom: _________________________________________________________________________
Primer cognom: _________________________Segon cognom: ___________________________
Lloc de naixement: ___________________________ Nacionalitat: _________________________
Nº del document nacional d’identitat (DNI), passaport o número d’identitat d’estranger (NIE)*:
________________________ *Cal adjuntar una còpia autèntica del passaport en el cas de ciutadans estrangers.
Telèfon: ___________________________ Adreça electrònica: ____________________________

Dades relatives a la notificació

Als efectes de notificacions a la persona interessada assenyalar el domicili següent:
Avda., carrer o plaça i número: _____________________________________________________
Localitat: __________________________ Codi postal: __________________________________
Província: __________________________País: _______________________________________

Dades de la sol·licitud

Sol·licitud d’equivalència del títol de: _________________________________________________
En l’àmbit acadèmic: _____________________________________________________________
Atorgat per la Universitat (denominació, localitat i país): __________________________________
______________________________________________________________________________
Al nivell acadèmic de Doctor.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud
1. Currículum vitae de la persona sol·licitant en català, castellà o anglès, amb inclusió de les
publicacions derivades de la tesi doctoral.
2. Còpia compulsada del títol del qual es sol·licita l’equivalència o de la certificació acreditativa de
la seva expedició degudament legalitzat i si escau, amb la seva traducció oficial. No s’exigeix la
legalització de la documentació dels països que integren la Unió Europea.
3. Certificació acadèmica dels estudis realitzats per la persona sol·licitant, per a l'obtenció del títol
de Doctor, en la que constin, entre d'altres: la durada oficial en anys acadèmics, el pla d’estudis
seguit, la data de lectura de tesi, els membres del tribunal que van jutjar la tesi i la qualificació
obtinguda.
4. Memòria explicativa de la tesi realitzada, redactada en castellà, en català o en anglès, amb un
nombre mínim de 10 pàgines.
5. Indicació del repositori públic o lloc web on està publicada la tesi doctoral. En cas que aquesta
no sigui accessible, s’hi ha d’annexar un exemplar de la tesi en format digital.
6. Relació d’articles publicats derivats de la tesi amb indicació dels links corresponents.
7. Declaració responsable de no haver obtingut la declaració d’equivalència del títol estranger de
Doctorat en una altra universitat de l’Estat espanyol.
8. Resguard del pagament del preu públic corresponent.
Enllaços a la documentació que s’adjunta a la sol·licitud (la documentació requerida es pot
adjuntar en format pdf a la mateixa sol·licitud, o bé, es pot indicar l’enllaç URL en el qual s’ha
inclòs tota la documentació):
Enllaç a la publicació de la tesi doctoral: ______________________________________________
Enllaços a les publicacions/articles: __________________________________________________
Enllaç a tota la documentació requerida, en el supòsit que no s’adjunti en format pdf a la sol·licitud
(preferentment, enllaç de We Transfer): ______________________________________________
Informació addicional

Declaració responsable
DECLARO que no he obtingut la declaració d’equivalència del títol estranger de doctor en una
altra universitat de l’Estat espanyol.
DECLARO que són certes totes les dades que s’hi consignen.
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

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 declaració d’equivalència de
títol estranger de doctor,
- 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; oposarvos al tractament, i sol·licitar la limitació del tractament, sempre que sigui compatible amb les
finalitats de la sol·licitud, 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
Autoritzo que la UdL utilitzi les meues dades per enviar-me informació sobre publicacions i
activitats en l'àmbit universitari.
Autoritzo que la UdL cedeixi les meues dades a la Fundació de la UdL per enviar-me
informació sobre les seues activitats.
Autoritzo que la UdL utilitzi les meues dades per enviar-me ofertes de la Borsa de Treball de
la Universitat.
Signatura de la persona interessada

Lleida,

RECTOR MAGNÍFIC DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
Aquesta sol·licitud es realitza a l’empara de l’establert al Reial decret 967/2014, de 21 de novembre,
pel que s’estableixen els requisits i el procediment per a l’homologació i declaració d’equivalència a
titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d’estudis estrangers d’educació
superior.

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

