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Sol·licitud d'informe previ per a professorat lector

9.1Versió Adobe:

NomProva PrimerCognomProva SegonCognomProva (12345678Z) 
AQU002 - 3LTJN3DVZ

Documentació

En el cas que no hagueu annexat la documentació necessària recordeu  que teniu deu dies per presentar, si escau, la 
documentació següent:

Currículum model AQU

Expedient acadèmic complet oficial

Títol de doctor (només lectors amb doctorat estranger)

Certificat oficial docència universitària impartida

Estades de recerca

Publicació acceptada 1 (pendent de publicar)

Publicació acceptada 2 (pendent de publicar)

Publicació acceptada 3 (pendent de publicar)

Publicació acceptada 4 (pendent de publicar)

Instància  (si és el cas)

24/07/2013 13:38:48

Data de registre

9015-11838/2013

Número de registre

3LTJN3DVZ

Codi de tràmit (ID)

El formulari de sol·licitud d’acreditació de lector s'ha enviat correctament

Acusament de rebuda de la sol·licitud

La Generalitat de Catalunya posa a la seva disposició diferents canals per consultar l'estat d'aquest tràmit: 
     - Per internet a l'adreça http://www.gencat.cat/ovt 
     - Per telèfon trucant al 012. 
  
S'aconsella que imprimiu o deseu en el vostre ordinador la sol·licitud per tenir constància de les dades que heu escrit i dels 
números identificatius que hi ha en aquesta pàgina, perquè us permetran fer consultes sobre l'estat del tràmit.

Dades generals

Recordatoris

Teniu deu dies per presentar la documentació i fer efectiu el pagament de la taxa corresponent.

Si no heu signat electrònicament la sol·licitud, recordeu que heu d'imprimir l'acusament de rebuda, signar-lo i fer-lo arribar a 
l'Agència, ja sigui de forma presencial al registre d'AQU Catalunya, a qualsevol registre de la Generalitat de Catalunya, als 
registres de l'Administració General de l'Estat o enviar-lo per correu postal al C. dels Vergós 36-42, 08017 Barcelona. Altrament, 
la sol·licitud serà desistida.

No heu de presentar les publicacions referenciades en el model de currículum. No obstant això, en el cas que les publicacions 
estiguin acceptades però pendents de publicació heu d'adjuntar el treball amb un document justificatiu de l'acceptació de la 
publicació per part de l'editor.

En el cas que feu el pagament per carta de pagament, l'estat de pagament de la sol·licitud no s'actualitzarà de manera automàtica. 
AQU Catalunya regularitzarà l'estat posteriorment.




