
Sol·licitud de matrícula als programes de doctorat

   Curs      /     

Programa de doctorat:

Dades personals

Cognoms i Nom:

DNI/Passaport:
Nacionalitat:

Domicili habitual

Adreça:
Codi Postal: Població: Comarca: 
País:

Domicili habitual durant el curs

Adreça:
Codi Postal: Població: Comarca: 
País:

Vinculació a la Universitat Feina remunerada

     Docent      En l’administració (excepte Universitat)
     Becari/Becària      En l’empresa privada o autònom/a
     PAS      No
     Altres tipus de contracte
     Cap vinculació

Tipus de matrícula Tipus de beca

     Ordinària      FPU 
     Minusvalidesa grau mínim 33%        FPI 

Família nombrosa general (3 fills)        Agaur
     Família nombrosa general      UdL
     Família nombrosa especial  AECID

óiculoser ed tnedneP   atsirorret etca’d amitcíV  
S’haurà de justificar en el moment de la matrícula
amb la documentació pertinent en cada cas

Sol·licito la matrícula de

     Tutoria de tesi 

     Lectura de tesi doctoral

Voleu fer-vos soci del Servei d’Esports de la UdL      SÍ     NO

: Correu electrònic:

     Víctima de violència de gènere

Telèfon



Quedo assabentat/da que l'eficàcia de la matrícula queda condicionada a la comprovació del compliment dels requisits legals exigibles i al 
pagament complet en els terminis establerts.

(Signatura de l'estudiant)

Ompliu les dades següents:

Pagament fraccionat domiciliat en tres terminis:
- Primer termini: a partir del desè dia següent a la realització de la matrícula. 
- Segon termini: el 2 de desembre de 2014.
- Tercer termini: el 13 de gener de 2015.

Codi
entitat

Codi
agència

Dígit
control

Codi compte client
Núm. compte

Pagament únic domiciliat. Es cobrarà l’import a partir del desè dia següent a la realització de la matrícula.    

Clàusula de protecció de dades personals

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de 
caràcter personal facilitades s’incorporaran a un fitxer degudament registrat, del qual és titular la Universitat de Lleida, amb la finalitat de 
gestionar la matrícula i l’expedient acadèmic, fer estudis d’inserció laboral i oferir-vos informació de la Universitat –enviament de publicacions i 
informació sobre formació, del Campus Virtual, de la borsa de treball, de la Fundació de la Universitat de Lleida i de l’Associació d’Antics 
Alumnes. La manca d’alguna d’aquestes dades o de l’autorització per tractar-les i comunicar-les impossibilita el procés de la matriculació, per la 
qual cosa, si la formalitzeu, doneu el consentiment exprés per a l’accés a les vostres dades personals esmentades anteriorment i per al seu 
tractament i comunicació, incloent-hi la Fundació de la Universitat de Lleida i l’Associació d’Antics Alumnes. Com a titular de les dades podeu 
exercir els drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació mitjançant un escrit adreçat a la persona responsable del fitxer a la Universitat de 
Lleida, plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida.

En cas que no sigueu el titular del compte indicat heu d'estar autoritzat per la persona titular.

Préstec AGAUR

Autoritzo a la Universitat de Lleida amb l’exclusiva finalitat de gestionar “l’instrument de finançament de l’import de la matrícula” a cedir 
les meves dades a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitats i Recerca per tal que aquesta agència les pugui cedir a l’entitat financera que 
he seleccionat.

Autoritzo a l'AGAUR a amortitzar total o parcialment el préstec AGAUR en nom meu, en aquells casos en què estigui justificat per a la 
correcta gestió de l'instrument de finançament.

He llegit i accepto totes les condicions de confidencialitat i privacitat indicades.

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 de Doctorat amb 
l’estudiantat.
http://llistes.ud.cat/mailman/doctorat 

Secció de Doctorat
Plaça de Víctor Siurana, 1 
25003 Lleida 
Tel. 34 973 702043
Fax 34 973 702042
A/e: doctorat@aga.udl.cat
http://www.doctorat.udl.cat 

Préstec de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

Informació detallada en: http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_beca.jsp?categoria=universitaris&id_beca=20441 

Entitats on vol fer el prèstec: Banc de Sabadell                    Caixa d’Enginyers

Lleida,   d de  

La matrícula que s'aboni amb posterioritat al tercer termini, s'haurà de pagar en efectiu. No es podrà fer pagament fraccionat ni domiciliat.
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