SOL·LICITUD D’AVALUACIÓ MITJANÇANT COMPENSACIÓ PER A FINALITZACIÓ D’ESTUDIS
En/Na:
amb DNI:

correu electrònic:____________________

telèfon: ____________

matriculat/da a la Facultat de Dret, Economia i Turisme a l’ensenyament:
Grau en Administració i Direcció d’Empreses
Grau en Dret
Grau en Dret en Turisme
Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d’Empreses
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d’Empreses i Grau en Turisme

Dono el meu consentiment exprés perquè les notificacions relacionades amb la tramitació i gestió
d’aquesta sol·licitud es facin pels mitjans electrònics de la seu electrònica de la Universitat de Lleida. Per
facilitar aquesta notificació, vull que els avisos de les notificacions es facin a la meva adreça electrònica

i al meu telèfon mòbil

.

EXPOSO:

Que compleixo els requisits que s’estableixen en l’art. 2 de la Normativa d’avaluació mitjançant compensació
de la Facultat de Dret, Economia i Turisme (aprovada per Consell de Govern de 18 d’abril de 2018) per
sol·licitar l’avaluació per compensació, i que detallo a continuació:

L’alumne/a que sol·liciti l’avaluació curricular per compensació per finalització d’estudis de Grau haurà d’haver
esgotat el nombre de convocatòries ordinàries de l'assignatura d'acord amb la normativa de permanència.
No obstant el previst en l’anterior punt, l’alumne/a podrà demanar la compensació d’una assignatura obligatòria
corresponent als darrers dos cursos del grau sempre i quan hagi exhaurit dues convocatòries ordinàries i aquesta
assignatura sigui l’única que li falti per obtenir el títol.
No es podrà demanar la compensació de crèdits corresponents a les assignatures optatives, el TFG i les PAEC.
Per poder ser avaluat d’una assignatura per compensació curricular, cal haver obtingut en alguna de les
convocatòries esgotades d’aquesta assignatura una qualificació mínima de 3,5 sobre 10.
L’alumne/a que sol·licita la compensació ha d’estar matriculat/da i avaluat/da de
que ho sol·licita en el curs acadèmic en el qual presenta la sol·licitud.

l’assignatura per a la

En el cas dels estudis de Grau de la FDET només es pot compensar per finalització d'estudis una assignatura
(de màxim 12 crèdits). La compensació de l'assignatura pendent ha de permetre finalitzar els estudis i obtenir
el títol.
En el cas de les Dobles Titulacions de Grau en Dret i Grau en ADE i, de Grau en ADE i Grau en Turisme, només es
pot compensar per finalització d’estudis un màxim de dues assignatures (de màxim 18 crèdits). La compensació
dels crèdits pendents ha de permetre finalitzar els estudis i obtenir el títol.
Per tal d’obtenir l’avaluació per compensació cal tenir a l’expedient acadèmic una mitjana igual o superior
a la puntuació de 5,5.
L’estudiantat procedent d’una altra Universitat no podrà sol·licitar la compensació si ja l’ha obtinguda a la Universitat d’orígen.
És per això que,
SOL.LICITO:

La compensació de l’assignatura següent:
Codi assignatura

(signatura)
Lleida,

de

Nom assignatura

de

SR/A. DEGÀ/DEGANA DE LA FACULTAT DE DRET, ECONOMIA I TURISME

Crèdits

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.

