
Anys de tesi en curs (2n / 3r i 4t) Any de lectura (3r /  5è) Any d’accés (1r) 

Protocol a seguir per incorporar-se al 
programa 
     1) Comprovar requisits d’accés  

Art. 6 
     2) Contactar amb responsable de la línia de 
recerca 

Línies i responsables 
     3) Sol·licitar admissió al programa 

Art. 9 | Model admissió 
     4) Un cop rebuda l'admissió, matricular-se 

Art. 12 | Model matrícula   
Signar i presentar la Carta Doctoral 
Acord 105/2012 | Model carta 

Que s’ha de fer? 
     1) Inscripció del pla de recerca q inclou les 
activitats formatives previstes 

Quin seguiment es farà? 
     1) Aprovació del pla de recerca 

(Comissió Acadèmica del Programa, CAP) 

 

Tràmits per la lectura 
Doctorand:  
     1) 1 exemplar de la tesi 
     2) Sol·licitud de l’investigador 
     3) Fitxa de dades de la tesi 
     4) Matrícula (de lectura) 
 
Director: 
     1)Sol·licitud del director 
     2) Informe de la direcció de la tesi 
     3) 2 informes d’avaluació externa 
     4) Dades avaluadors externs 
     5) Proposta de tribunal 
     6) Dades idoneïtat tribunal 

Continuïtat en el programa 
* Només es pot matricular l'alumnat amb una valoració      
positiva del pla de recerca l'any anterior. 
     1) Formalitzar matrícula (de tutela) 

Capítol III | Model 

 

Que s’ha de fer? 
     1) Redacció de tesi 

2) Autoinforme d’avaluació 
 RAPI 
3) Informe del director 
 RAPI 

 

Continuïtat en el programa 
* Només es pot matricular l'alumnat amb una  
valoració positiva del pla de recerca l'any anterior. 
     1) Formalitzar matrícula (de tutela) 

Capítol III | Model 

 

Que s’ha de fer? 
     1) Finalitzar redacció de tesi (si és el cas) 
 

2) Autoinforme d’avaluació 
 RAPI 
3) Informe del director 
 RAPI 

     4) Avaluació final  d’activitats formatives 
 RAPI 

 

Quin seguiment es farà? 
     1)Aprovació del informes 

(Comissió Acadèmica del Programa, CAP) 

 

Programa de doctorat: Educació, Societat i Qualitat de Vida 

http://www.udl.cat/ca/estudis/doctorat/futurs-doctorands/requisits-dacces-00001/
http://www.udl.cat/ca/estudis/doctorat/programes-de-doctorat/activitat-fisica-i-esport/
http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/estudis/doctorat/.galleries/docs/Inscripcio_TRI.pdf
http://www.udl.cat/ca/estudis/doctorat/doctorado-en-la-udl/matricula/
http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/estudis/doctorat/.galleries/docs/Sollicitud_2016_2017.pdf
http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/estudis/doctorat/.galleries/docs/Sollicitud_2016_2017.pdf
http://www.udl.cat/ca/estudis/doctorat/doctorado-en-la-udl/carta-doctoral/
https://cv.udl.cat/portal/directtool/4c5c0408-f75d-47fc-bead-a81652b89c2a/
http://www.udl.cat/ca/estudis/doctorat/doctorado-en-la-udl/lectura-de-tesi-doctoral/
http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/estudis/doctorat/.galleries/docs/Sollicitud_2016_2017.pdf
http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/estudis/doctorat/.galleries/docs/Sollicitud_2016_2017.pdf
https://cv.udl.cat/portal/directtool/4c5c0408-f75d-47fc-bead-a81652b89c2a/
https://cv.udl.cat/portal/directtool/4c5c0408-f75d-47fc-bead-a81652b89c2a/
http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/estudis/doctorat/.galleries/docs/Sollicitud_2016_2017.pdf
https://cv.udl.cat/portal/directtool/4c5c0408-f75d-47fc-bead-a81652b89c2a/
https://cv.udl.cat/portal/directtool/4c5c0408-f75d-47fc-bead-a81652b89c2a/
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