 Formulari vàlid per les opcions «Registre de sol·licituds identificant-me amb
usuari i contrasenya UdL» i «Registre de sol·licituds identificant-me amb
targeta UdL o DNI electrònic» de la instància genèrica de la seu electrònica

 Formulario válido para las opciones «Registro de solicitudes identificándome
con usuario y contraseña UdL» y «Registro de solicitudes identificándome con
tarjeta UdL o DNI electrónico» de la instancia genérica de la sede electrónica

NOTA

NOTA

Ompli aquest formulari amb Acrobat Reader.

Rellene este formulario con Acrobat Reader.

CURS ACADÈMIC/CURSO ACADÉMICO _______
SOL· LICITUD D'AVANÇAMENT DE CONVOCATÒRIA
PER FINALITZACIÓ D’ESTUDIS DE MÀSTER
SOLICITUD DE ADELANTO DE CONVOCATORIA
POR FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE MÁSTER
Nom /Nombre

Primer cognom /Primer apellido

DNI NIE Passaport/Pasaporte

Segon cognom /Segundo apellido

Correu electrònic UdL /Correo electrónico UdL

Telèfon mòbil /Teléfono móbil:
Matriculat/da en el Máster: /Matriculado/a en el Máster:

 Vull rebre les notificacions relacionades amb aquesta sol·licitud només per mitjans electrònics
 Quiero recibir las notificaciones relacionadas con esta solicitud únicamente por medios
electrónicos
SOL·LICITO /SOLICITO:
L’admissió als exàmens d’avançament de convocatòria per a la finalització d ’ e s t u d i s de
l'assignatura:
La admisión a los exámenes de adelanto de convocatòria para la finalización de estudios de la
asignatura:

Codi /Código

Assignatura /Asignatura

OBSERVACIONS /OBSERVACIONES
Es podrà presentar a aquesta convocatòria extraordinària l'estudiantat al qual li quedin
pendent un màxim de 9 crèdits per finalitzar els seus estudis.
Se podrá presentar a esta convocatoria extraordinaria el estudiantado al cual le queden
pendientes un máximo de 9 créditos para finalizar sus estudiós.
Serà requisit indispensable per poder-se presentar a aquesta avaluació, haver matriculat
amb anterioritat l'assignatura sol.licitada.
Será requisito indispensable para poderse presentar a esta evaluación haber matriculado con
anterioridad la asignatura solicitada.
L’estudiant/a que faci ús d’aquesta avaluació extraordinària i suspengui no podrà tornar a
ser avaluat/da de l’assignatura en el mateix curs acadèmic.
El o la estudiante que haga uso de esta evaluación extraordinaria y suspenda no podrá volver
a ser evaluado/a de la asignatura en el mismo curso académico.

DEGÀ/DEGANA DE LA FACULTAT DE DRET, ECONOMIA I TURISME
DECANO/A DE LA FACULTAD DE DERECHO, ECONOMÍA Y TURISMO

En relació amb les dades personals facilitades mitjançant la present sol·licitud, i que no consten en el vostre expedient
acadèmic, us informem que:
La Universitat de Lleida (UdL) és la responsable del tractament de les dades personals facilitades (dades de contacte
del representant: Secretaria General. Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, sg@udl.cat; dades de contacte del
delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat).
Les dades són imprescindibles per poder resoldre la vostra sol·licitud; s’utilitzaran només amb aquesta finalitat, i es
conservaran sempre atès que formen part del vostre expedient acadèmic.
La UdL no cedirà aquestes dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei.
Podeu accedir a les vostres dades; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-vos al tractament i
sol·licitar-ne la limitació, sempre que sigui compatible amb les finalitats de la vostra sol·licitud, mitjançant escrit tramès
a l'adreça dpd@udl.cat. També podeu presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades,
mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.
En relació amb les dades personals facilitades mitjançant aquesta sol·licitud que consten en el vostre expedient
acadèmic, us informem que ja vau donar el vostre consentiment informat a l’ús d’aquestes dades en el moment de
formalitzar la matrícula, atès que l’objecte de la present sol·licitud és una de les finalitats inherents a la vostra sol·licitud
de matrícula i a la gestió del vostre expedient acadèmic.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En relación con los datos personales facilitados mediante la presente solicitud, y que no constan en su expediente
académico, le informo que:
La Universidad de Lleida (UdL) es la responsable del tratamiento de los datos personales facilitados (datos de contacto
del representante: Secretaría General. Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, sg@udl.cat; datos de contacto del
delegado de protección de datos: dpd@udl.cat).
Los datos son imprescindibles para poder resolver su solicitud; se utilizarán solo con esta finalidad, y se conservarán
siempre dado que forman parte de su expediente académico.
La UdL no cederá estos datos a terceros, salvo en los casos estrictamente previstos en la Ley.
Puede acceder a sus datos; solicitando la rectificación, supresión o portabilidad; oponiéndose al tratamiento y
solicitando la limitación, siempre que sea compatible con las finalidades de su solicitud, mediante escrito enviado a la
dirección dpd@udl.cat. También puede presentar una reclamación dirigida a la Autoridad Catalana de Protección de
datos, mediante la sede electrónica de la Autoridad (https://seu.apd.cat) o por medios no electrónicos.
En relación con los datos personales facilitados mediante la presente solicitud que constan en su expediente académico,
le informamos que ya dio su consentimiento informado al uso de estos datos en el momento de formalizar la matrícula,
dado que el objeto de la presente solicitud es una de las finalidades inherentes a su solicitud de matrícula y a la gestión
de su expediente académico.

Adjunció d’altres documents complementaris a
aquest formulari
Adjunción de otros documentos complementarios a
este formulario
Adjunta (8 MB en total)...
Mostra i gestiona adjunts / Muestra y gestiona adjuntos

