
 
Guia pràctica de tramitació de la matrícula 

 
El curs 2011-12 només es farà matrícula de Tutoria de Tesi i de Lectura de Tesi 
Doctoral quan aquesta estigui en fase d’acabament. 
 
L'estudiantat que hagi acabat tots els crèdits de doctorat i el DEA podrà formalitzar la 
matrícula de tutela acadèmica. 
 
Per poder dipositar la tesi cal haver pagat una tutela, com a mínim. 
➘  La matrícula és oberta tot l’any. Només hi ha un període de restricció de matrícula 

que és del 20 de juliol al 31 d’agost de 2012 

➘  És imprescindible que les matrícules portin la firma del director o de la directora 

de la tesi, excepte en els casos de matrícula de Lectura de Tesi 

➘  És imprescindible que les matrícules gratuïtes aportin el document que acrediti el 

motiu del descompte 

 
1. Tràmits per fer la matrícula de doctorat 
 
1. Cal emplenar l’imprès de Sol·licitud de matrícula als programes de doctorat 
 http://www.udl.cat/export/sites/UdL/serveis/aga/DocumentsDoctorat/Matricula_doctorat.pdf  
 
2. Poseu-vos en contacte amb la Secció de Doctorat per fer la matrícula i aporteu tota 

la documentació necessària. 
 
3. Casos en què es pot gaudir de matrícula gratuïta o amb descompte i documentació 

que cal aportar 
• Personal de les universitats públiques catalanes (matrícula gratuïta): certificat 

expedit pel servei de personal 
• Becaris: fotocòpia de la darrera credencial 
• Família nombrosa: fotocòpia del carnet vigent, però en el cas de família 

nombrosa general de tres fills es necessita a més un certificat emès pel 
Departament corresponent de la Generalitat de Catalunya o organisme 
equivalent d’altres comunitats autònomes 

• Discapacitats 
 
Llistes de Doctorat 
 
Un cop efectuada la matrícula us podeu subscriure a les llistes de doctorat. Aquest mitjà 
farà més fàcil i ràpida la intercomunicació entre la Secció de Doctort i l’estudiantat: 
http://llistes.udl.cat/mailman/listinfo/doctorat  

Secció de Doctorat 
Plaça de Víctor Siurana, 1 

25003 Lleida 
Tel. 34 973 702 043 
Fax 34 973 702 042 

A/e: doctorat@aga.udl.cat 
http://www.udl.cat/serveis/aga/tercercicle.html 


