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INSCRIPCIÓ AL CONCURS  
“EXPLICA’NS LA TEVA TESI EN 4 MINUTS” 2022 

1. DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

Nom Primer cognom Segon cognom 

DNI/NIE/Passaport Data de naixement Lloc de naixement Nacionalitat 

Carrer/avinguda/plaça i número 

Codi Postal Població Província País 

Adreça electrònica Telèfon 

2. DADES RELATIVES ALS ESTUDIS DE DOCTORAT

Centre URL 

Programa de Doctorat 

Data primera matrícula al 
Programa de Doctorat 

Títol de la tesi 

Director/a 

3. BREU RESUM DE LA TESI (màxim 150 paraules)



2 de 2 

4. ÀMBIT DE RECERCA DE LA TESI I DISCIPLINA (European Research Council)
Seleccionar un àmbit de recerca i una de les disciplines de l’àmbit seleccionat 

Physical sciences 
and engineering 

Mathematics 
Fundamental constituents of matter 
Condensed matter physics 
Physical and analytical chemical sciences 
Syntetic chemistry and materials 
Computer sciences and informatics 
Systems and communication engineering 
Products and processes engineering 
Universe sciences 
Earth system science 

Life sciences 

Molecular and structural biology and biochemistry 
Genetics, genomics, bioinformatics & systems biology 
Cellular and delopmental biology 
Physiology, pathophysiology and endocrinology 
Neurosciences and neural disorders 
Immunity and infection 
Diagnostics, therapies, applied medical technology & public health 
Evolutionary, population & environmental biology 
Applied life sciences & non-technical biotechnology 

Social sciences 
and humanities 

Individuals, markets and organisations 
Institutions, values, environment & space 
Social world, diversity & population 
Human mind and its complexity 
Cultures and cultural production 
Study of human past 

5. CESSIÓ DELS DRETS D’IMATGE

D’acord amb la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil al dret a l’honor, la intimitat personal, 
familiar i a la pròpia imatge, i amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), signant aques  document autoritzo la Universitat 
Ramon Llull perquè em fotografiï i gravi el dia del concurs. L’autoritzo a reproduir les fotografies i vídeo 
en tots aquells suports i llocs que consideri adients per informar de les seves activitats i serveis. Ho 
autoritzo, gratuïtament, sense límit territorial ni temporal, entenent que en qualsevol moment podré retirar la 
present autorització, moment a partir del qual no es podrà fer un nou ús de les fotografies i vídeo.

Signatura sol·licitant Signatura director/a Vist-i-plau coordinador/a Programa 

Sr./Sra. Dr./Dra. Dr./Dra. 

Data: Data: Data: 
 
 
 
  

Informació bàsica de protecció de les dades del sol·licitant 
Responsable del tractament: Universitat Ramon Llull Fundació. 
Finalitat: portar un registre de participants al concurs, organització del concurs i tramesa d’informació. 
Legitimació: consentiment dels sol·licitants.  
Destinataris: el nom de la persona guanyadora es comunicarà a la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i es publicarà pels canals informatius 
propis de la URL. 
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del 
tractament adreçant-se a la Universitat Ramon Llull Fundació. 
> Trobareu informació addicional a www.url.edu/proteccio-dades 
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