
 

TERMINIS ADMINISTRATIUS PER ALS ESTUDIS DE MÀSTER DE LA FACULTAT DE LLETRES 

                                                                                                         CURS ACADÈMIC 2021-22                                                               lletres.secretariacentre@udl.cat 

  TRÀMITS                                                                                 A QUI CORRESPONEN                                                    TERMINIS                                                          DOCUMENTACIÓ i MODELS DE SOL·LICITUD 

MATRÍCULA PRIMER CURS 

Primer Termini Resolució - 12 de juliol de 2021 
 

Màsters amb preinscripció oberta 
 

 Documentació que cal aportar 
         Segon Termini Resolució – 22 de setembre de 2021 

MATRÍCULA PRIMER CURS 

Primer Termini (Resolució de 12 de juliol) 26 i 27 de juliol 
 

Automatrícula online des de  
https://automat.udl.cat 

         Mes informació AQUÍ Segon Termini (Resolució de 22 de setembre) 
 

4, 5 i 6 d’octubre 

 

MATRÍCULA RESTA CURSOS 
 

Alumnes de segon curs i posteriors. Només es podran matricular els 

alumnes amb cita prèvia.  

 

4, 5 i 6 d’octubre 

 

Automatrícula online des de  
https://automat.udl.cat 

Mes informació AQUÍ 

 

MATRÍCULA PARCIAL 

 

Alumnes de qualsevol curs o titulació que justifiquin una situació 

laboral, familiar o personal que impossibiliti mantenir dedicació a 
temps complet. 

          Fins l’últim dia de matrícula 
Documentació a presentar i model de sol·licitud 

 

 (Es tramita mitjançant la Seu Electrònica) 

AVALUACIÓ ALTERNATIVA 

  
  Alumnes amb un contracte laboral a jornada completa que no els   

  permeti seguir l’avaluació continuada 

 
          Durant els primers 5 dies hàbils de la primera   

          setmana lectiva de cada quadrimestre 

 

Documentació a presentar i model de sol·licitud 
 

               (Es tramita mitjançant la Seu Electrònica) 

 

 

MODIFICACIÓ DE MATRÍCULA   Alumnes de primer curs amb assignatures optatives o matrícula parcial. 

  Alumnes de segon curs i posteriors.           18 i 19 d’octubre 

 

Automatrícula online des de 
  https://automat.udl.cat 

 
 

RENÚNCIA D’ASSIGNATURES 

Assignatures del 1r quadrimestre (només per modalitat parcial) Fins al 4 de novembre de 2020 
 

Model de Sol·licitud 

(Es tramita mitjançant la Seu Electrònica) 

 

Assignatures del 2n quadrimestre (només per modalitat parcial) Fins al 9 de març de 2020 

ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA 
 
  Qualsevol alumne/a matriculat/da 

 

Fins el 30 de novembre de 2020 Model de Sol·licitud 

(Es tramita mitjançant la Seu Electrònica) 

  

AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA 

 

Només per alumnes amb matrícula parcial i en cas de matricular TFM 
 

Del 7 a l’11 de febrer de 2021 

 

Model de Sol·licitud 
(Es tramita mitjançant la Seu Electrònica) 

 

 

   RECONEIXEMENT DE CRÈDITS 

 

1r termini 

 

Del 3 al 17 de setembre de 2021 Documentació i Models de Sol·licitud 
 

(Es tramita mitjançant la Seu Electrònica) 
 

 
2n termini 

 
Del 23 al 30 d'abril de 2022 

 

AVALUACIÓ PER COMPENSACIÓ Alumnes que compleixen els requisits establers AQUÍ. 

 
7 dies hàbils posteriors al tancament de les actes 

 

Model de Sol·licitud 
(Es tramita mitjançant la Seu Electrònica) 

 

 

SIMULTANEÏTAT D'ESTUDIS DE MÀSTER 
 

Alumnes que vulguin cursar dos màsters simultàniament 

 

Abans de realitzar la matrícula 

 

Model de Sol·licitud i taxa 

(Es tramita mitjançant la Seu Electrònica) 
 

DIPÒSIT DEL TREBALL FINAL DE MÀSTER (TFM) 
 
  Alumnes matriculats del TFM i que compten amb el vistiplau del/de la   
  seu/va tutor/a. 

 

Fins el dia que indiqui la guia docent de 
l’assignatura 

 
Guia per fer el dipòsit 

 (Es tramita mitjançant la Seu Electrònica) 

 
RECOLLIDA DEL TÍTOL OFICIAL   Alumnes que han rebut el correu de que ja poden recollir el títol  

  definitiu. 
          Durant tot el curs acadèmic 

 

Heu de demanar cita prèvia mitjançant el correu electrònic 
o el telèfon de la secretaria Acadèmica 

 

  Els tràmits online es faran mitjançant la e-Seu (Seu Electrònica de la UdL) i seguint les instruccions d’aquest MANUAL.   
Actualitzat 11 de juny de 2021 
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