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Curs 2022/2023
RESOLUCIÓ de 3 d’octubre de 2022 per la qual es fa pública la relació d’admesos i exclosos
dels estudiants que han sol·licitat 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
2022-23 aprovada per Consell de Govern de 3 de maig de 2022 i per Consell Social de 13 de maig
de 2022, 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
•
•
•
•
•
•

Ali Ait Allal Ait Allal
Gabriel Alfonso Balladares Altamirano
Jairo Flores Portella
Joel Galitó Montagut
Adrià Roca Pons
Eduard Saura Domínguez

Persones admeses condicionalment
•

Ot Manresa England

Persones excloses
•
•
•

Pendent documentació
Motius

Eric Represa Badia
Borja Rocafull Masa
Eduard Tarragona Puig

Sol·licitud presentada fora de termini*
Sol·licitud presentada fora de termini*
Sol·licitud presentada fora de termini*

* D’acord amb l’article 3.2.1 de la Normativa acadèmica dels estudis universitaris oficials de Grau/Màster per al curs
acadèmic 2022-23 aprovada per Consell de Govern de 3 de maig de 2022 i per Consell Social de 13 de maig de 2022,
la sol·licitud s’ha de presentar en el període ordinari de matrícula. Els estudiants que es matriculen durant el mes de
juliol o la primera setmana de setembre la poden presentar fins a l’inici del curs acadèmic.

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.
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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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