RESOLUCIÓ per la qual es fa pública la relació de sol·licituds de trasllat d'expedient i
convalidacions d’estudis estrangers de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia AL GRAU
EN FISIOTERÀPIA prioritzades segons els Criteris per a l'Acceptació de Trasllats
d'Expedient Acadèmic a la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la UdL (aprovats per la
Comissió d'Estudis en data 20 de setembre de 2019 i pel Consell de Govern de la UdL en
data 23 d'octubre de 2019). Curs 2021-22.
Places ofertes: 1
SOL.LICITUDS ADMESES A ESTUDI
TRASLLAT DES DE LA DOBLE TITULACIÓ EN CAFE-FISIOTERÀPIA o INFERMERIA - FISIOTERÀPIA
ALUMNA/E
GIMENO PONCE, Sílvia

CRITERI DE PRIORITZACIÓ
1

LLISTA D'ESPERA
ALUMNA/E
CAMPOS MÁRQUEZ, Gabriel Enrique
FUENTES CUASPA, Kenderly

CRITERI DE PRIORITZACIÓ
3
3

SOL.LICITUDS EXCLOSES
ALUMNA/E
LÓPEZ BERGUA, Paula

MOTIU
L’alumna no ha pagat la taxa d’estudi de l’expedient

CRITERIS DE PRIORITZACIÓ:
1. Estudiants de la doble titulació en Infermeria i Fisioteràpia / de la doble titulació en
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de la FIF que vulguin traslladar el seu
expedient al Grau en Fisioteràpia
2. Estudiants del grau en Infermeria de la FIF que vulguin passar al grau en Fisioteràpia
3. Trasllats nacionals o internacionals d'estudiants que cursin el grau en Fisioteràpia en una
altra universitat
4. Trasllats nacionals o internacionals que cursin titulacions diferents al grau en
Fisioteràpia en una altra universitat

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat del Contenciós administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a
comptar a partir del dia següent al de la notificació, sense perjudici de la possibilitat d’interposar
potestativament recurs de reposició davant el rector en el termini d’un mes a comptar a partir del dia
següent a la notificació.
El recurs s'ha de formalitzar a través del model previst a model recurs i es pot presentar en el registre
electrònic de la UdL mitjançant usuari i contrasenya, d'acord amb les instruccions que podeu trobar a
“Manual d’ajuda”.
El rector
Per delegació,la degana de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Per resolució de 28 d’octubre de 2020, publicada al DOGC núm. 8263, 04-11-2020

Judith Roca Llobet

