
 

INSCRIPCIÓ PLA DE RECERCA 

Investigadora en formació 

Accedir a RAPI, login i pasword alumne UdL (el mateix utilitzar per l'accés al campus 
virtual). 

• Menú "Plan de Investigación" 
• Marcar l'opció "Generar plan" 

o Apartat: DOCUMENTACIÓ D'INICI D'ESTUDIS DE DOCTORAT - 
Aquí hi ha la carta doctoral digitalitzada. Només la secció de Doctorat pot 
fer-hi canvis.  

o Apartat: PLAN DE INVESTIGACION - Marcar l'opció de "Mostrar 
detalle actividad"; "Editar"; 

• Instroduir el títol del pla de recerca a l'apartat establert, i pujar la memòria del 
projecte del pla de recerca a l'apartat "Memoria completa del plan de 
investigación"; o bé, completar cada apartat amb la informació necessària; 
objectius, material, metodologia, calendari previst, pla de treball. 

• Quan ja s'ha introduit totes les dades, cal "Guardar" els canvis i posar el registre 
en estat "En revisión". En aquest moment ja no es poden fer més canvis. Ara  ja 
poden visualitzar el pla de recerca el tutor i el director i posar-lo en l'estat que 
creguin convenient.  

• Un cop estigui acceptat i valorat positivament pel tutor i el director per mitjà 
d'informe, la comissió acadèmica ja podrà fer l'avaluació del primer curs 
acadèmic.  

 

Directora de tesi / Tutora 

 Accedir a RAPI, login i pasword UdL. Seleccionar accedir amb el rol DIRECTOR o 
TUTOR 

• Menú "Plan de Investigación" 
• Apartat    PLAN DE INVESTIGACION; Marcar l'opció de "Mostrar detalle 

actividad" 
• Un cop visualitzades les dades introduides, s’ha de modificar l’estat del 

registre:  Seleccionar l'estat "Aceptado" i guardar els canvis, si està conforme; 
seleccionar l'estat "Pendiente de corrección" i indicar a observacions el motiu; 
seleccionar l'estat "Rechazado" si es pretén refusar el document en la totalitat, si 
fos el cas.  



 

• Un cop que el pla de recerca està en estat "Aceptado" ja pot valorar-lo la comissió 
acadèmica, i qualificar l'avaluació del primer any, que és la inscripció del pla de 
recerca. 


