
1 

Instruccions 

Empleneu la fitxa de dades de la tesi doctoral que trobareu tot seguit. 

La fitxa pretén unificar i simplificar les dades requerides per les diferents unitats 
i organismes que intervenen en tot el procés; procés  que s’inicia en aquest 

moment i que finalitza amb l’obtenció del títol de doctorat. 

 Quan? 

En el moment d’entregar la tesi ja finalitzada.  

 Com? 

S’ha d’omplir i enviar-la per correu electrònic. Preferentment des del vostre 
compte de correu de la UdL. Això és per tenir més garanties de confidencialitat 

i seguretat en la tramesa de qualsevol informació. 

 On fer l’enviament? 

A la Secció de Doctorat : doctorat@aga.udl.cat, amb còpia a l’adreça 
electrònica de la secretaria del departament responsable de la tesi. 
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DADES PERSONALS DOCTORAND/A 

Cognoms: 

Tipus identificació:      

     Nom: 

   Número identificació:
*Cal enviar a la secció de Doctorat còpia document identificatiu vigent

Data de naixement:         Nacionalitat:    Telèfon: 

Adreça electrònica UdL:  

Adreça electrònica addicional: 

Domicili postal 

Carrer:        Núm.:     Pis: 

Codi postal           Localitat: 

Província: País: 

TESI DOCTORAL 

Títol: 

Resum 

Inserir el resum de la tesi en català, castellà i anglès. Es recomana una extensió aproximada de 150 
paraules per cada llengua  com fer el resum 

*El fitxer electrònic amb el text íntegre de la tesi l'haureu de lliurar a la secció de Doctorat quan sol·liciteu el títol de
doctorat, després de superar l'examen de lectura de tesi, i signar l’autorització per la publicació digital del treball. 

Resum en català: 

http://www.tdx.cat/pmf#resum
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Resum en castellà: 

Resum en anglès: 
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DIRECCIÓ TESI 

Departament responsable de la tesi: 

1. Director/a

Cognoms:   Nom: 

Tipus identificació:         Número identificació:   

Universitat o centre de treball:  

Adreça electrònica (UdL preferentment): 

2. Director/a

Cognoms:   Nom: 

Tipus identificació:         Número identificació:   

Universitat o centre de treball:  

Adreça electrònica (UdL preferentment): 

3. Tutor/a
* Dades necessàries únicament quan la direcció sigui exercida per personal extern a la UdL

Cognoms:   Nom: 

Tipus identificació:         Número identificació:   

Departament UdL:  

Adreça electrònica UdL: 
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CLASSIFICACIÓ DE LA TESI EN ELS REPOSITORIS OFICIALS  

 

1. Àrea de coneixement  

 
Consultar el llistat oficial a la següent URL: àrees de coneixement 
 
Triar 1 àrea de coneixement: 
 
Codi: Descripció:  
 

2. Codis UNESCO (Nomenclatura internacional camps de ciència i tecnologia) 

 
Consultar el llistat oficial a la següent URL: codis UNESCO 
 
Triar mínim 1 codi (ha de ser de 6 dígits):  

1. Codi:   Descripció: 
 
Opcionalment podeu triar 3 codis més per concretar més la classificació: 
 
2. Codi:   Descripció:  
 
3. Codi:   Descripció:  
 
4. Codi:   Descripció:  
 

3. Classificació Decimal Universal CDU 

 
Consultar el llistat oficial a la següent URL: CDU 
 
Triar 1 matèria CDU:  
 
1. Codi: Descripció:  
 
 
4. Paraules clau TDX 

 
Es recomana facilitar unes 3 paraules clau en català, castellà i anglès, que defineixin el 
contingut  de la tesi. Paraules clau 
 
Català: 
 
Castellà: 
 
Anglès: 
 
 
5. Àmbits de titulació – Concurs premi extraordinari 

 
Escollir un àmbit de titulació, pel qual s’optarà al Premi extraordinari, en cas de concursar  
 
Relació desplegable:      

http://www.educacion.gob.es/dctm/mepsyd/educacion/universidades/profesorado/habilitacion/areas-conocimiento.pdf?documentId=0901e72b80050626
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=363ac9487fb02210VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=28fb282978ea0210VgnVCM1000001034e20aRCRD#idPreguntas
http://www.tdx.cat/browse?rpp=20&etal=-1&type=subject&starts_with=0&order=ASC&sort_by=-1
http://www.tdx.cat/pmf#ParaulesClau
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