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Curs 2021/2022
RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2021 per la qual es fa pública la relació de d’admesos i
exclosos dels estudiants que han solꞏlicitat la modalitat d’estudi a temps parcial.
La Normativa de Permanència de la Universitat de Lleida dels estudis de Grau i Màster,
aprovada per Consell de Govern de 12 de desembre de 2016 i modificada per Consell de Govern
de 25 d’abril de 2017 i Consell de Govern de 18 de desembre de 2018, estableix la modalitat
dels estudiants a temps complet o be a temps parcial.
La Normativa acadèmica dels estudis universitaris oficials de Grau/Màster per al curs acadèmic
2021-22 aprovada per Consell de Govern de 22 d’abril de 2021 i per Consell Social de 30
d’abril de 2021, estableix en el seu article 3.2 la documentació que han de presentar els
estudiants amb modalitat parcial.
RESOLC:
Fer pública la relació de persones admeses i excloses.
Persones admeses





21021321-B
47695069-S
48052552-D
73105122-J

Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives
Grau en Arquitectura i Edificació
Tronc Comú de les Enginyeries Industrials
Tronc Comú de les Enginyeries Industrials

Persones excloses

Motius

-------------

-----------------

Contra aquesta resolució , que no esgota la via administrativa , podeu interposar recurs
d’alçada davant el rector de la Universitat de Lleida, en el termini d’un mes a comptar a
partir del dia següent a la publicació d’aquesta resolució.
El recurs s'ha de formalitzar a través del model previst a model recurs i es pot presentar en el
registre electrònic de la UdL.
Magda Valls Marsal
Directora de l’Escola Politènica Superior
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