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SOL·LICITUD DE PLAÇA PER CONVALIDACIONS PARCIALS ESTRANGERES

Nom i cognoms ____________________________________________  NIF/NIE/Pass _______________ 

Telèfon mòbil _______________ Correu electrònic _______________________________________ 

EXPOSO: 
Que he cursat estudis superiors o universitaris:   totals  parcials    corresponents a l’ensenyament 

oficial de:  _____________________________________________________________________________ 
a __________________________________________________________ de _______________________   

( Universitat / Escola / Institut , etc )               (país)

i que se'm reconeixen més de 30 crèdits a la Unviersitat de Lleida en l'ensenyament oficial de:

 

Formulari per adjuntar a la instància corresponent de la  Seu Electrònica 

Documents que s’adjunten: 

- Resolució favorable de reconeixements de crèdits per estudis no cursats a la UdL.

[Podeu adjuntar aquesta documentació seguint les icones de la última pàgina.]

Per això, 

SOL·LICITO: 

Que, tenint en compte els crèdits reconeguts equivalents en l'ensenyament 

de la Universitat de Lleida i la normativa vigent, em sigui concedida una plaça en aquesta universitat. 

CURS _____

1 de 2

Vull rebre les notificacions relacionades amb aquesta sol·licitud només per mitjans electrònics.

En relació amb les dades personals facilitades mitjançant la present sol·licitud,:
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.

ADREÇAT A:  RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php
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