Sol·licitud d’avaluació única

Dades personals
Cognoms

Nom
Adreça electrònica

DNI o passaport
Telèfon

Estudi en curs
☐ Grau

☐ Màster

Estudi de/d’
SOL·LICITO:
Que se m’apliqui el sistema d’avaluació única en les assignatures que indico a
continuació:
Assignatures
Codi

Nom

Crèdits

Semestre

Motiu (cal adjuntar la documentació justificativa corresponent):
☐ Incompatibilitats laborals irresolubles.
☐ Esportista d’alt nivell.
☐ Problemes de salut de llarga durada.
☐ Motius familiars greus.
☐ Dificultats acadèmiques rellevants per poder seguir l’avaluació continuada
d’assignatures no superades i matriculades en segona convocatòria o posterior.

Lloc i data:

Signatura de la persona sol·licitant:

SR. DIRECTOR / SRA. DIRECTORA DE L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR
Informació bàsica sobre protecció de dades Responsable del tractament: Universitat de Girona. Finalitat: Poder optar al sistema
d’avaluació única. Legitimació: compliment d’obligació legal (art. 6.1.c RGPD) i de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD). Destinataris: les
dades seran d’ús exclusiu per a la secretaria acadèmica de l’EPS. Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés,
rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a la Universitat de Girona. Podeu
consultar informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.udg.edu/protecciodedades. SR. RECTOR

Sol·licitud d’avaluació única
RESOLUCIÓ A LA SOL·LICITUD D’AVALUACIÓ ÚNICA DE:
Cognoms__________________________ Nom ________________________
Fonaments de dret:
D’acord amb l’article 8.1 de la Normativa reguladora dels processos d’avaluació
i qualificació dels estudiants, aprovada en el Consell de Govern en la sessió
11/2019, de 16 de desembre de 2019 (eBOU-1751): “L’estudiant podrà acollirse excepcionalment a l’avaluació única. En acollir-s’hi renuncia a l’avaluació
continuada (...)”.
Atès que l’article 4.4 de l’esmentada normativa atribueix a la Comissió de
govern dels centres als quals estiguin adscrits els estudis la resolució de
qualsevol qüestió relacionada amb el procés d’avaluació.
Així mateix, d’acord amb l’article 8.2 “Perquè l’estudiant es pugui acollir a
l’avaluació única, cal que ho sol·liciti dins dels terminis fixats i amb els
procediments i criteris establerts per la Comissió de govern del centre”. En
aquest sentit, en sessió CdG 5/20, de 15 de juliol de 2020, es va aprovar el
Reglament sobre les sol·licituds d’avaluació única i de canvi de data d’activitats
d’avaluació als estudis de l’Escola Politècnica Superior, el qual estableix els
terminis i criteris de sol·licitud.
Atès que en l’Escola Politècnica Superior s’ha designat a la sotsdirecció
d’estudiants per a resoldre les qüestions derivades del Reglament esmentat en
el paràgraf precedent.
RESOLC:
Primer:
concedir
denegar l’avaluació única en les assignatures
sol·licitades per la persona interessada.
Motivació de la denegació:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Segon: Notificar aquesta resolució a les persones interessades, d'acord amb el
que estableixen l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Lloc i data: Girona,

La sotsdirectora d’estudiants de l’Escola Politècnica Superior,

Remei Calm Puig
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa i independentment de la seva execució immediata, les persones interessades
poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del 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 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques; o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de Girona, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb els articles 8.3,
14.1 i 46.1de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus
interessos.
Informació bàsica sobre protecció de dades Responsable del tractament: Universitat de Girona. Finalitat: Poder optar al sistema
d’avaluació única. Legitimació: compliment d’obligació legal (art. 6.1.c RGPD) i de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD). Destinataris: les
dades seran d’ús exclusiu per a la secretaria acadèmica de l’EPS. Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés,
rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a la Universitat de Girona. Podeu
consultar informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.udg.edu/protecciodedades. SR. RECTOR

