
 

RESOLUCIÓ de 22 de setembre per la qual es fa pública la relació d’admesos, admesos provisionals i exclosos a 

la preinscripció als diferents Màsters del Programa Oficial de Postgrau Territori, Patrimoni i Cultura de la 

Facultat de Lletres per al  curs 2021-22) 

 

- Màster en Identitat Europea Medieval  

 

El Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Qualitat de la Universitat de Lleida ha autoritzat ofertar 2 places més. 

En conseqüència, el total de places per assignar en aquest segon termini ha estat de 14.  

 

 

Davant el gran número d’admissions, aquestes han obtingut preferència en base a dos criteris: 

- Mitjana Acadèmica.  

- Afinitat de la titulació amb l’àrea de coneixement del màster.  

 

Admesos grup 1 

 

Les persones admeses en aquest grup tindran preferència de matrícula del 4 al 6 d’octubre.  

 

Ordre DNI/PASS Modalitat 

1 …57492P total 

2 …87919M total 

3 …33919P total 

4 …94560F total 

5 …78539J total 

6 …35634Z total 

7 …09202H total 

8 …48497D parcial 

9 …54510H total 

10 …40813H total 

11 …00519F total 

12 …24610T total 

13 …39552P total 

14 …81309P total 

 

 

Els alumnes admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per matricular-se entre els dies 4 i 6 

d’octubre.  

 

Admesos grup 2 

 

Si una vegada finalitzat el termini de matrícula alguna de les persones admeses del grup 1 no s’ha matriculat, 

llavors es podran matricular les persones admeses al grup 2 per ordre de preferència fins arribar a les 14 places.  

 

Ordre DNI/PASS Modalitat 

15 …64976D total 

16 …05278C total 

17 …95909H total 

18 …46859L parcial 

19 …81797Z total 

20 …42224F total 

21 …74721X total 

22 …56377T total 

23 …27952Z total 

24 …47091H parcial 

25 …42622V total 



 

26 …05655X parcial 

27 …16454C total 

28 …39022J total 

29 …21149B total 

30 …88355H parcial 

31 …08386P total 

 

 

Admesos provisionals 

 

Les persones admeses provisionals només es podran matricular si han quedat places lliures els dos grups 

anteriors i han aportat la documentació restant.  

 

DNI/PASS Modalitat Motiu 

…58682F Parcial 1 

…95274A Parcial 1 

…406785 Parcial 1 

 

1. Falta documentació 

2 Falta documentació de matrícula parcial 

 

Exclosos 

 

DNI/PASS Motius 

…41025Z  

…89706Z  

…34903M  

…44955W  

…91395S  

 

1. Taxa de preinscripció no abonada 

2. Titulació no afí 

3. Falta tota la documentació 

 

 

La Coordinadora del POP 

Maria Carme Figuerola Cabrol 

 

Contra aquesta resolució , que no esgota la via administrativa , podeu interposar recurs d’alçada davant de la 

Comissió d’Estudis Oficials de Postgrau de la Universitat de Lleida, en el termini d’un mes a comptar a partir del 

dia següent a la publicació d’aquesta resolució 

 


