ACCÉS ALS ESTUDIS DE GRAU DE LA FACULTAT DE LLETRES
PER TRASLLAT D’EXPEDIENT AMB UN MÍNIM DE 30 CRÈDITS
RECONEGUTS
Atès que la normativa de la Universitat de Girona preveu un termini per a poder
demanar admissió als estudis de grau amb un mínim de 30 crèdits reconeguts.
Atesa la resolució del rector de 24 d’abril de 2003 data 27 de febrer de 2003 pel qual
es delega la competència de resolució de les sol·licituds de trasllat d’expedient en els
degans i directors dels centres docents.
Atesa l’oferta de places per trasllat als estudis de la Facultat de Lletres aprovada pel
curs 21/22.
Vistos els expedients aportats pels candidats i els reconeixements de crèdits obtinguts
entre els estudis de procedència i els de destí, en virtut de la resolució del rector de
24 d’abril de 2003,
RESOLC:
Primer. Acceptar, d’acord amb la normativa esmentada, els estudiants que es
relacionen a continuació per tal que accedeixin per trasllat d’expedients als graus que
han sol·licitat.
COGNOM, NOM
Florido Pérez, Pau
Robusté Vilarrubias, Judith

ESTUDI
Grau en Història
Grau en Llengua i Literatura Catalanes

Segon. La concessió del trasllat queda condicionada a la presentació dels documents
originals requerits per a l’accés i a la Secretaria Acadèmica de la Facultat. En cas de
no fer-ho serà motiu d’anul·lació de matrícula.
Tercer. Si el dia assignat per a la matrícula, les persones acceptades no es matriculen,
es perdrà la plaça. La data de la matrícula (que segurament serà dins la segona
quinzena de juliol) es comunicarà als interessats.
Quart. Denegar l’accés als estudis de grau per trasllat d’expedient, d’acord amb la
normativa esmentada, als estudiants que es relacionen a continuació atès que no
compleixen el requisit previ de tenir el mínim 30 crèdits reconeguts.
COGNOM, NOM
Tadlaoui Didouch, Younes

ESTUDI
Grau en Història

Cinquè. Notificar aquesta resolució a les persones interessades d’acord amb el que
estableixen els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques; i publicar el llistat d’admesos i
exclosos a la web de la Facultat de Lletres
El degà,

Àngel Quintana Morraja

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa i independentment de la seva
execució immediata, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant el
rector de la Universitat de Girona en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva
notificació, d’acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.
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