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 Dades de l'examen o del curs (llengua, nivell, tipus i data) 

Motiu de la sol·licitud

Documentació adjunta

Exàmens propis de l'Escola d'Idiomes
Sol·licitud de canvi de data, de reserva de drets 
d'examen, d'adaptació de la prova o de revisió 

Canvi de data de l'examen d'un curs per motius mèdics, acadèmics o laborals
D'acord amb la Normativa acadèmica de l'Escola d'Idiomes, cal documentar la raó de la petició.

Reserva de drets d'exàmens lliures per malaltia, emergència laboral o qüestions acadèmiques
D'acord amb la Normativa acadèmica de l'Escola d'Idiomes, cal fer la petició, justificada, abans de fer la prova o, com a molt tard, 
el primer dia hàbil després de la data fixada per a la prova.

Telèfon:

A la data del registre electrònic

En relació amb les dades personals facilitades mitjançant la present sol·licitud 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://apdcat.gencat.cat/es/seu_electronica/) o per mitjans no electrònics. 

Certificat mèdic oficial

Documentació sobre necessitats específiques o adaptació 

Documentació justificativa laboral o acadèmica

Dades personals

Cognoms: Nom:

Document d'identitat:

Adreça electrònica:

Sol·licitud

Adreçat a: Direcció de l'Institut de Llengües

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

Revisió de l'examen

Adaptació de l'examen per a necessitats específiques



Resolució de la Direcció de l'Institut de Llengües (a omplir per l'Administració)

Un cop valorada la sol·licitud presentada, resolc:

Autoritzar el canvi a una nova data d'examen:

Acceptar la reserva dels drets de matrícula a la convocatòria: 

Desestimar la sol·licitud
Motiu de la denegació: 

El director o la directora de l'Institut de Llengües

A la data de la signatura electrònica

Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, podeu interposar recurs d'alçada davant el 
rector o rectora de la Univeristat de Lleida en el termini d'un mes a comptar a partir del dia següent a la 
notificació.

Iniciar el procediment per revisar l'examen 

Iniciar el procediment per adaptar l'examen amb les característiques següents:



 

Adjunció d’altres documents complementaris a 

aquest formulari 

 

Adjunción de otros documentos complementarios a 

este formulario 
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