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RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2019 per la qual es fa pública la relació d’admesos i
exclosos de la preinscripció al Programa Oficial de Postgrau Construcció Europea: Aspectes
Jurídics i Econòmics
Màster Universitari en Màrqueting de Mitjans Socials.
RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2019 por la que se publica la relación de admitidos y
excluidos de la preinscripción al Programa Oficial de Posgrado Construcción Europea: Aspectos
Jurídicos y Económicos.
Máster Universitario en Márqueting de Medios Sociales.
Admesos/Admitidos
No hi ha admesos / No hay admitidos
Exclosos/Excluidos
47144875G
47967205S
47981655K
78073786X
E984836
Admesos condicionalment/Admitidos condicionalmente
E66897138
E75365480
EB4259682
EE5082036

Motius/Motivos
1,
1,
1,
1,
1,

2
2
2
2
2

Motius/Motivos
2
2
2
2

Llista d’espera/Lista de espera
No hi ha llista d’espera – No hay lista de espera
Relació de motius/Relación de motivos
1.- No ha abonat les taxes de preinscripció / No han abonado las tasas de preinscripción
2.- No aporta documentació / No aporta documentación
3.- Falta sol·licitud de preinscripció amb la signatura manuscrita original/ Falta sol·licitud de
preinscripción con la firma manuscrita original
4.- Falta fotografia / Falta fotografia
5.- Falta DNI/passaport vigent / Falta DNI/pasaporte vigente
6.- Falta còpia compulsada/legalitzada/postil·lada del títol d’accés / Falta copia
compulsada/legalitzada/apostillada del título de acceso
7.- Falta còpia compulsada/legalitzada/postil·lada del certificat de qualificacions / Falta copia
compulsada/legalitzada/apostillada del certificado de calificaciones
8.- Falta carta d’universitat d’origen on s’indiqui que els estudis assolits permeten accedir a
estudis de postgrau al país d’origen, legalitzada/apostil·lada /Falta carta universidad de origen
donde se indique que los estudios logrados permiten accedir a estudiós de posgrado al país de
origen, legalitzada/apostillada
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El degà/El decano
Eduard Cristóbal Fransi
Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, podeu interposar recurs
d’alçada davant el rector de la Universitat de Lleida, en el termini d’un mes a comptar
a partir del dia següent a la publicació d’aquesta resolució
Contra ésta resolución, que no agota la vía administrativa, puede interponer recurso
de alzada ante el rector de la Universitat de Lleida, en el plazo de un mes a contar a
partir del día siguiente a la publicación de ésta resolución.
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