
 
 

AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA  
D'ASSIGNATURES DEL SEGON SEMESTRE 2017-18 

 
 
Per a què serveix: 
 

Per ampliar assignatures de segon semestre. Les Pràctiques i el TFG als graus són 
assignatures anuals, no semestrals i, per tant, no es poden matricular en aquest termini. 

 
L'estudiantat que vulgui ampliar la seva matrícula per sobre del màxim de crèdits 
permesos per la Normativa, o en aplicació de l’art. 3.5.2 de la Normativa Acadèmica dels 
Estudis Universitaris Oficials de Grau, haurà de presentar a qualsevol registre de la 
Universitat de Lleida una sol·licitud (Model M5) adreçada a la degana indicant les 
assignatures que vol ampliar, els motius i, si escau, el torn i el grup gran. L'ampliació 
només es farà efectiva si el Deganat dóna el vistiplau, i sempre que quedin places en 
l'assignatura, torn i grup demanats. 
 

 
Termini: 
 

Del 20 al 24 de febrer de 2018 
 
Lloc:  

Presencialment a la Secretaria de la Facultat de Dret, Economia i Turisme per rigorós 
ordre d'arribada.  
En horari de 9.30 a 14 hores, i el dimarts també de 15.30 a 17.30 hores. Fora 
d'aquestes dates no s'acceptarà cap sol·licitud d'ampliació de matrícula. 
 

 
Cost: 

L'import de les assignatures a ampliar més el recàrrec de 27.27 €  
 
 
Atenció:  
 

Aquest no és un termini de modificació  de matrícula. L'estudiantat que vulgui 
substituir una assignatura del segon semestre per una altra, haurà de renunciar a la primera 
(sense recuperar l’import abonat) i matricular la segona (amb el recàrrec corresponent). 

 
No es poden desmatricular assignatures del primer semestre ni del segon. La persona 
que no vulgui cursar una assignatura que té matriculada, per evitar l’aplicació del recàrrec 
per successiva matrícula al curs següent, haurà de renunciar a aquesta assignatura (sense 
recuperar els imports abonats). 

 
No és un termini de canvi de grup ni de torn. No s'acceptaran sol·licituds relatives a 
aquesta qüestió.  
 

 
 
ACORD NÚM. 11, DE LA REUNIÓ D'EQUIP 3/2018, DE 9 DE FEBRER DE 2018 
 


